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Sammanfattning 
 

 
Sammanfattning 
 
En revisors arbete regleras av en mängd olika lagar, regler och rekommenda-
tioner. År 1998 lade Aktiebolagskommittén fram ett förslag till ändring av Ak-
tiebolagslagen, vilket innebar att revisorer skulle ha skyldighet att anmäla 
brottsmisstanke till åklagare. Förslaget antogs och innebar att lagregeln om 
anmälningsplikt vid misstanke om brott trädde i kraft den 1 januari 1999. Sedan 
anmälningsplikten trädde i kraft har revisorer fått ytterligare en förebyggande 
uppgift utöver kontrollfunktionen; att förebygga brott. Förändringen som sked-
de hade sin grund i den ökade ekonomiska brottsligheten där revisorer sågs 
som en potentiell men till viss del outnyttjad brottsförebyggande resurs. Tidiga-
re har tystnadsplikten hindrat revisorer från att självmant anmäla misstanke 
om brott till polis eller åklagare. Anmälningsplikten innebär dock ett avsteg 
från tystnadsplikten som av många anses vara en av revisorernas viktigaste re-
gel. Syftet med denna uppsats är att belysa hur revisorns yrkesroll, samt förhål-
lande till klienter och intressenter påverkas av lagregeln om anmälningsplikt 
vid misstanke om brott. Vi vill även undersöka revisorers förhållningssätt till 
lagen. För att uppnå vårt syfte har vi utfört intervjuer med fem auktoriserade 
revisorer på olika revisionsbyråer i Luleå. Resultatet av vår undersökning visar 
att yrkesrollen inte förändrats markant i och med införandet av lagen då endast 
ett fåtal anmälningar gjorts. Revisorerna förhåller sig positiva till syftet med 
lagen då de gärna hjälper till i kampen mot den ekonomiska brottsligheten men 
de är dock negativt inställda till den ökade ansvarsbördan som ålades dem i och 
med lagens införande. 
 
 
 
 
 



Abstract 
 

 
Abstract 
 
A financial auditors work is regulated by a substantial number of laws, rules and 
recommendations. In 1998 the Swedish Stockcompany-committee 
(Aktiebolagskommittén) proposed a change to the Stockcompany-law 
(Aktiebolagslagen), which consisted of an obligation for financial auditors to 
report suspicion of crime to law enforcing authorities. The proposed change was 
admitted, which meant that the obligation to report suspicion of crime was 
effective from the 1:st of January 1999. The obligation added one more task for 
the auditor beside the control-function; to prevent crimes. The proposed change 
of the law was based on the notion of increasing economical crimelevels and the 
unused potential to prevent these crimes that lied within the financial auditors 
line of work. Previously the professional secrecy of the financial auditor 
prevented the auditor from reporting suspicion of economical crime to the 
police or the prosecutors. The obligation to report meant a significant deviation 
from the professional secrecy rule, which is by many auditors considered the 
most important rule of all. The purpose of this thesis is to illustrate how the 
financial auditors role and the auditors relation to clients and other interested 
parties are affected by this obligation. We also want to investigate how financial 
auditors relate to this obligation. To achieve our purpose we have interviewed 
five authorized financial auditors in different auditing firms in Luleå. The result 
of our investigation shows that the financial auditors role has not been 
significantly affected by this obligation since very few reports have been filed by 
the law enforcing authorities. The financial auditors maintain a positive attitude 
to the purpose of the obligation, since they are positive to help preventing 
economical crimes. In contradiction to this they also maintain a negative 
attitude to the increased responsibility that was brought upon them by this law. 
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1. Inledning 
 
Dagens revisorer har en mängd lagar och regler att följa när de utför sitt ar-
bete och vi har valt att i det inledande kapitlet ge en kort beskrivning av revi-
sorns roll samt revisionen och dess krav. Därefter redogörs för de olika pro-
blemområden som till slut leder fram till syftet med vår uppsats. 
 

1.1 Revisionens uppkomst 
 

evision har en långtgående historia, den sträcker sig tillbaka till 3 000 år f 
Kr. Den moderna revisionen är dock av kortare datum och uppkom i sam-
band med den industriella revolutionen i mitten av 1800 - talet. Företagan-

det tog en ny form där finansiering med externa medel bidrog till framväxten av 
en kapitalmarknad. Ägandet skildes därmed från styret av företagen vilket inne-
bar att ägarnas inblick i företagen begränsades till de rapporter som samman-
ställdes av företagen. För att ägarna skulle få förtroende för dessa rapporter be-
hövdes en extern och oberoende part som granskade dessa och gjorde en be-
dömning av dess tillförlitlighet, vilket blev revisorns roll. (Hayes, Schilder, Das-
sen & Wallace, 1999) Revisorns roll har sedan dess förändrats, från enbart 
granskning till såväl granskning som rådgivning. I dag är tendensen att reviso-
rerna skall återgå till enbart granskning och mindre rådgivning. (ibid) En orsak 
till att revisorns roll är på väg att återgå till enbart granskning är den ökade 
ekonomiska brottsligheten runtom i världen (www.far.se, 2004-11-16). 

R

 

1.2 Revisionens krav 
 

ppgiften för en revisor är att bevaka hur styrelsen sköter sitt förvaltnings-
uppdrag i organisationen (Broberg, Gullefors, Lundén & Ohlsson, 1998). 
Revisorn skall granska och med sin underskrift intyga att räkenskaperna är 

”riktiga” och att årsredovisningen speglar den ekonomiska ställningen och re-
sultatet. Vidare ger revisorn råd till ledning för planering och styrning i sam-
band med granskningen och kontrollen. (Johansson, Nyström & Rydström, 
1987) Revisionen som revisorer utför skall vara så ingående och omfattande 
som god revisionssed kräver (FAR del II, 2004).  

U

 
Revisionsarbetet skall som tidigare nämnts följa god revisionssed, men revisorn 
måste även iaktta god revisorssed (FARs Revisionsbok, 2004). God revisorssed 
innebär att revisorn skall efterleva de yrkesetiska regelverk som finns för revi-
sionen (FAR del II, 2004). Syftet med reglerna är att skapa ett förtroende hos 
allmänheten där revisorns opartiskhet och självständighet, tystnadsplikt och 
upplysningsplikt samt kompetens och yrkesmässigt uppträdande är grundkrav 
för detta (FARs Revisionsbok, 2004, Bergman Marcus & Holm, 2003).  
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Inledning 
 

 

 
Opartiskhet och självständighet kan förknippas med ordet oberoende vilket 
numera prövas genom att revisorn före varje uppdrag går igenom en lagstadgad 
analysmodell (FAR del II, 2004). Kraven regleras framförallt i aktiebolagslagen 
(ABL), revisorslagen, revisorsförordningen och andra särskilda föreskrifter från 
Revisorsnämnden (FARs Revisionsbok, 2004).  
 
En viktig etisk regel och en grundläggande förutsättning för att ett bolag skall 
känna ett förtroende för revisorn är tystnadsplikten. Regeln innebär att en revi-
sor i ett svenskt aktiebolag har tystnadsplikt då denne inte får lämna upplys-
ningar till enskild aktieägare, styrelseledamot eller andra intressenter om bola-
gets angelägenheter. Upplysningar som kan vara till skada för det reviderade 
bolaget får bara lämnas om det är nödvändigt för revisorns lagstadgade rappor-
teringsskyldighet. (FAR del II, 2004) Revisorn kan bli skadeståndsskyldig om 
denne bryter mot dessa bestämmelser om överträdelsen lett till skada för bola-
get (Broberg et.al., 1998).  
 
Tidigare har tystnadsplikten inneburit att revisorerna varit förhindrade att an-
mäla till polis eller åklagare brott som upptäckts vid granskningen av verksam-
heten, även om det gjorts anmärkningar om det i revisionsberättelsen 
(Prop.1997/98:99). Det tionde kapitlet i ABL har sedan den 1 januari 1999 änd-
rats och numera är revisorer i aktiebolag skyldiga att till åklagare anmäla even-
tuell misstanke om ekonomiska brott begångna av verkställande direktör (VD) 
eller styrelseledamot i företaget. Tystnadsplikten gäller fortfarande för övriga 
upplysningar.(FAR del II, 2004)  
 
Införandet av lagregeln om anmälningsplikt vid misstanke om brott är ytterliga-
re ett tecken på att revisorns roll blivit mer inriktad på granskning. Revisorerna 
var vid införandet, och är än idag, negativt inställda till anmälningsplikten. De 
ansåg att de skulle få agera som representanter för polis- och rättsväsendet, vil-
ket de trodde kunde försämra relationen mellan revisorer och företag. (Santes-
son, 2000) 
 
Skyldigheten att anmäla vid misstanke om brott gäller enbart revisorer i aktie-
bolag och någon motsvarande skyldighet finns inte för revisorer i andra före-
tagsformer (Dahlqvist & Holmquist, 2004). Anmälningsskyldigheten infördes 
för att stärka revisorns brottsförebyggande roll, som ett led i kampen mot den 
ekonomiska brottsligheten (Prop. 1997/98:99). Lagtexten som återfinns i ABL:s 
tionde kapitel är dock inte helt tydlig och lämnar därmed utrymme för en rad 
missuppfattningar och feltolkningar (ibid). 
 
En revisor som misstänker eller känner till att en styrelseledamot eller VD inom 
ramen för bolagets verksamhet har gjort sig skyldig till vissa slag av brott skall 
underrätta styrelsen om sina iakttagelser. Det gäller främst bokföringsbrott, 
bedrägeri- och förskingringsbrott, brott mot borgenärer och vissa skattebrott. 
(FAR:s revisionsbok, 2004) Skyldigheten att anmäla brottsmisstanke är utfor-
mad så att den inte skall ses som ett direkt led i lagföringen för brott, utan som 
ett instrument i revisorns granskningsarbete (Leijonhufvud & Wennberg, 
2004). 
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Inledning 
 

 

 
Revisorn ställs inför svåra val, att antingen vara lojal mot sin klient som är revi-
sorns huvudsakliga inkomstkälla, eller att vara lojal mot intressenterna som re-
visionen i huvudsak riktar sig till. Det är rimligt att anta att revisorer många 
gånger ställs inför svåra situationer om vilken av plikterna de skall följa. Tyst-
nadsplikten är trots allt revisorns huvudregel och avsteg från denna kan medfö-
ra minskat förtroende. Anmälningsskyldigheten till åklagare vid misstanke om 
brott utgör det längst gående undantaget för revisorns tystnadsplikt. Tystnads-
plikten är i denna anmälningsplikt helt satt ur spel och beaktande och ska-
deståndsansvar i förhållande till tystnadsplikten gäller ej. (Santesson, 2004)  
 
Anmälningsplikten är inte självklar vilket ofta ger revisorn svåra bedömningsfall 
om hur reglerna skall tolkas och användas i praktiken (Engerstedt, 2002). Ris-
ken med detta är att praxis utvecklas som inte stämmer överens med lagen. Ett 
avkall från tystnadsplikten leder till ett försämrat förtroende hos klienten. Ett 
gott förtroende är nödvändigt för att revisorn ska kunna erhålla den information 
som revisionen kräver (Santesson, 2000). Revisorns funktion kan komma att 
framstå som oklar och denne riskerar att uppfattas som någon form av polis. 
Revisorns uppgifter glider över till att bli sådana som normalt skall utföras av 
myndigheter vilket sakkunniga anser utgör en naturlig konsekvens av revisors-
rollens förändring. (SOU, 1995:44) 
 
Ovanstående diskussion leder oss fram till syftet med vår uppsats. 
 

1.3 Syfte 
 

yftet med denna uppsats är att: 
 S
- belysa hur revisorns yrkesroll samt förhållande till klienter och intressen-

ter påverkas av lagregeln om anmälningsplikt vid misstanke om brott 
 
- undersöka revisorers förhållningssätt till lagen. 
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Disposition 
 

 

 

1.4 Disposition 
 

 Här ges en kort beskrivning av revisorns roll samt re-
visionen och dess krav. Därefter redogörs för de olika 
problemområden som leder oss fram till syftet med vår 
uppsats. 

1. Inledning 

I det andra kapitlet beskriver vi hur vi gått tillväga 
för att besvara uppsatsens syfte. Här beskrivs metod 
och undersökningsansats, samt hur vi samlat in och 
analyserat information. En diskussion om metodpro-
blem avslutar kapitlet. 

 
2. Metod 

I kapitel tre redovisas det material vi tagit del av för 
att sätta in problemet som ska undersökas i sitt rätta 
sammanhang.  

3. Lagar, regler 
& etik som styr 

revisorn 

I det fjärde kapitlet presenterar vi vår fallstudie 
samt genomförda undersökningar. Först presente-
ras de olika revisionsbyråerna vi varit i kontakt 
med och sedan ges en sammanställning av intervju-
erna. 

 
4. Empiri 

 
I femte kapitlet analyserar vi vårt empiriska mate-
rial och kopplar det till vårt teorikapitel. 

5. Analys 

 I kapitel sex redogör vi för de slutsatser som vi dra-
git efter att ha analyserat vårt material. Vi för en 
diskussion kring dessa samt ger förslag till fortsatta 
studier.  

6. Slutsatser 
och diskussion 

 
I källförteckningen finns uppgifter om allt material 
som legat till grund för denna studie. 

Källförteckning 

 
Bilagor Här presenteras studiens bilagor. 

 
 
 
 
Figur 1.1 Disposition (Egen figur) 
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Metod 
 

 

 

2. Metod 
 
I detta kapitel beskriver vi hur vi har gått tillväga för att besvara uppsatsens 
syfte. Vi redogör för vårt ämnesval och valda metoder samt motiverar valen 
av dessa. Vidare beskriver kapitlet den undersökningsansats som karaktärise-
rar vår empiriska studie, tillvägagångssättet för litteraturinsamling och in-
samling av empiriskt material, samt vår metod för analys. Avslutningsvis dis-
kuteras uppsatsens trovärdighet.  
 

2.1 Val av ämne 
 

årt uppsatsarbete började med att försöka hitta ett intressant ämne att skri-
va om. Under höstterminen 2004 läste vi en kurs som heter Koncernredo-
visning och revision och denna kurs inspirerade oss till att välja att skriva 

något inom ämnesområdet. Att vi sedan valde att skriva om just revisorers an-
mälningsplikt vid misstanke om brott, var för att vi under kursens gång fick en 
förståelse för problematiken kring området, vilket vi ansåg intressant att under-
söka. 

V

 

2.2 Metodansats 
 

eroende på syftet kan forskning bedrivas utifrån två olika ansatser, den in-
duktiva respektive den deduktiva. Det är två olika synsätt som används för 
att komma fram till en slutsats. (Thurén, 2000) Induktion innebär att all-

männa, generella slutsatser dras utifrån empiriska fakta. Deduktion innebär i 
stället att logiska slutsatser dras vilka betraktas som giltiga om de är logiskt 
sammanhängande. Deduktiv ansats går ut på att utifrån teorin forma hypoteser 
som är testbara påståenden om verkligheten och genom logiskt slutledning 
komma fram till resultat. (ibid) Då befintliga teorier, lagar och regler ligger till 
grund för vår empiriska studie bygger vår uppsats på en deduktiv ansats. 

B

 
Inom samhällsvetenskapen skiljer man mellan två olika metodiska angreppssätt 
för att bearbeta och analysera data, kvantitativ och kvalitativ metod (Dens-
combe, 2000). Den kvantitativa forskningen mäter företeelser som kan om-
vandlas till siffror vilka sedan analyseras med hjälp av statistiska metoder. Den 
kvalitativa forskningen bygger på att det som observeras, rapporteras eller regi-
streras omvandlas till skrivna ord. (ibid) 
 
Kvalitativ forskning handlar om att intervjuer transformeras till utskrifter eller 
att bilder beskrivs i ord och kan förknippas med beskrivning, småskaliga studi-
er, en inblandning från forskarens sida och en öppen forskningsdesign. (Dens-
combe, 2000) Kvalitativ metod har primärt ett förstående syfte. Metoden är inte 
inriktad på att pröva om informationen har generell giltighet, utan det centrala 
är dels att få en djupare förståelse för det problemområde som studeras, och 
dels att beskriva helheten av det sammanhang som detta inryms i. En närhet till 
den källa man hämtar informationen ifrån är kännetecknande för denna metod. 
(Holme & Solvang, 1997)  
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Metod 
 

 

 
Vi har i vår uppsats valt den kvalitativa metoden eftersom vårt syfte utgår ifrån 
att vi skapar oss en djupare förståelse för det problemområde vi undersökt. Vi 
ville också skapa oss en helhetsbild och få förståelse för hur revisorns yrkesroll 
påverkas av lagregeln om anmälningsplikt samtidigt som vi ville få en uppfatt-
ning om revisorernas inställning till regeln. 
 

2.3 Undersökningsansats 
 

et finns olika typer av undersökningsansatser som exempelvis experiment, 
surveyundersökningar och fallstudier. Ingen ansats är ”den enda rätta”, 
däremot finns ansatser som är lämpligare än andra för att svara på specifi-

ka frågeställningar. (Denscombe, 2000) Då vårt syfte är att belysa hur revisorns 
yrkesroll, samt förhållande till klienter och intressenter påverkas av lagregeln 
om anmälningsplikt vid misstanke om brott baseras uppsatsens empiridel på en 
fallstudie. Detta eftersom vi ville nå en djupare förståelse för ett relativt kom-
plext problem. En fallstudie erbjuder möjligheter att gå på djupet för att för att 
kunna reda ut komplexiteten i en given situation. (Denscombe, 2000) För att 
kunna uppnå syftet med en studie som vår på djupet, är det viktigt med närhet 
till undersökningsenheten vilket en fallstudie ger bästa möjlighet till. (ibid) 

D

 
Då vi ville erhålla material som ger mer djupgående insikter i hur revisorn yr-
kesroll och inställning påverkas av lagregeln om anmälningsplikt valde vi per-
sonliga intervjuer till vår empiriska undersökning. En detaljerad information 
från ett färre antal människor som detta ger, passade vårt syfte bäst. Intervjuer-
na vi valde att göra kan sägas ha likheter med semistrukturerade forskningsin-
tervjuer eftersom vi hade en färdig lista med ämnen som skulle behandlas och 
frågor som skulle besvaras med oss. Vi var dock flexibla när det gällde frågornas 
ordningsföljd och att låta de intervjuade utveckla sina idéer och tala mer utför-
ligt om det ämne som togs upp.   
 

2.4 Datainsamling och Tillvägagångssätt 
 

et finns olika vägar att välja när det gäller att samla in information. Data 
som redan existerar kallas för sekundärdata, eftersom den samlats in tidi-
gare av någon annan för något annat ändamål. Data som undersökaren 

själv samlar in kallas för primärdata. (Eriksson & Wiedersheim – Paul, 2001) Vi 
har i vår uppsats använt oss av såväl primär - (intervjuer) som sekundärdata 
(litteraturstudie). 

D

 
Vår studie började med en litteraturstudie där vi undersökte olika teorier 
rörande revisorn, revision, agentteorin, ekonomisk brottslighet och revisorers 
anmälningsplikt vid misstanke om brott. Litteraturen vi har använt oss av har vi 
främst inhämtat från biblioteket vid Luleå tekniska universitet, men även lag-
texter, vetenskapliga artiklar, offentliga utredningar och regeringens proposi-
tioner rörande anmälningsplikten har studerats.  
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Denna litteratur fann vi genom sökning i databaser och då framförallt genom de 
nationella biblioteksdatasystemen; Libris, Emerald och Lucia. Vi fann även ge-
nom sökning i artikeldatabaser såsom Affärsdata och Business Source Elite re-
levanta artiklar och rapporter som behandlar ämnesområdet. Sökmotorerna 
Alta Vista och Google har också använts för att hitta relevanta hemsidor. Sökor-
den som vi har använt oss av var; anmälningsplikt, revisorer, revisorns roll, ex-
tern revision, tystnadsplikt, agentteori, ekonomisk brottslighet, justitiedeparte-
mentet och dess engelska motsvarigheter. Genom att söka på Internet fick vi 
tillgång till den mest aktuella informationen om ämnet. Litteratursökningen 
fortgick kontinuerligt under hela uppsatsprocessen. 
 
Vi fortsatte vår studie med en empirisk undersökning. Denna utfördes, som ti-
digare nämnts, genom personliga intervjuer. Eftersom anmälningsplikt bara 
gäller för revisorer i svenska aktiebolag enligt aktiebolagslagen, valde vi att först 
undersöka vilka revisionsbyråer som fanns i vår närhet. Därefter ringde vi runt 
och bokade tid för intervju med fem auktoriserade revisorer då det, för aktiebo-
lag, krävs att den valda revisorn är antingen godkänd eller auktoriserad. Inter-
vjuerna ägde rum på revisorernas kontor i Luleå. Vi hade här god hjälp av vår 
handledare som gav oss tips om vilka revisorer vi kunde kontakta för intervju. 
 
En intervjuguide utformades utifrån de teorier vi läst och vårt syfte med upp-
satsen (bilaga 1). En övergripande intervjuguide, vilken inte var fullt så omfat-
tande som den ursprungliga, samt en kort beskrivning av problemområdet sän-
des i förväg ut till respondenterna för att dessa skulle kunna förbereda sig inför 
intervjutillfället (bilaga 2). Intervjuguiden granskades av såväl insatta som icke 
insatta personer i ämnet, för att vi skulle erhålla synpunkter på frågornas ut-
formning och koppling till studien. Eftersom frågorna i intervjuguiden var av 
öppen karaktär kompletterades en del av dessa med följdfrågor vid själva inter-
vjutillfällena för att vi skulle få mer djupgående och detaljerade svar.  
 
Vid intervjuerna var vi bägge närvarande för att vi skulle få med så mycket in-
formation som möjligt, och för att vi efteråt skulle kunna jämföra våra anteck-
ningar och se att vi uppfattat svaren på likartat sätt. Materialet sammanställdes 
direkt efter varje intervju och skickades sedan tillbaka till respektive respondent 
för granskning för att på så sätt kunna återge intervjuerna så sanningsenligt 
som möjligt. Sammanställningen av empirin består till stor del av en presenta-
tion av de svar som samlats in under våra intervjuer. Utformningen av samman-
ställningen grundar sig på upplägget av det tredje kapitlet i vår uppsats. 
 

2.5 Analysmetod 

A
 

nalys av samtligt material, som ligger till grund för denna uppsats, påbörja-
des när samtliga intervjuer var genomförda. Detta för att underlätta i vårt 
analysarbete. Analysen valde vi att göra manuellt, det vill säga vi har inte 

använt oss av några hjälpmedel såsom till exempel datorprogram då vi inte an-
såg det nödvändigt. 
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Vi började med att göra en jämförelse mellan det material vi samlat in, och den 
teori samt de lagar och rekommendationer som vi grundat undersökningen på. 
Utifrån denna jämförelse analyserade vi materialet och försökte på så vis hitta 
grundläggande drag och få en djupare förståelse inom det valda ämnesområdet.  
Slutligen försökte vi skapa en helhetsbild av situationen för att få svar på syftet 
med vår uppsats.  
 
För att underlätta möjligheterna för oss att sortera insamlad data och koppla till 
de teorier, samt lagar och rekommendationer som vi tagit upp i denna uppsats, 
har vi använt oss av en analysmodell (se 3.6). 
 

2.6 Uppsatsens trovärdighet 
 

etodproblem som kan uppkomma vid en undersökning som vår är validi-
tets – respektive reliabilitetsproblem. Validitet, giltighet, innebär att man 

undersöker det man avsåg att undersöka. Reliabilitet, tillförlitlighet, innebär att 
undersökningen är korrekt gjord. (Thurén, 2000)  

M
 
2.6.1 Validitet 
 
Vi har försökt öka validiteten genom att använda oss av personliga intervjuer 
med öppna frågor där respondenterna själva har kunnat påverka och styra sin 
medverkan för att informationen skall bli så giltig som möjligt.  
 
För att få mer djupgående svar kompletterades intervjuguiden med följdfrågor 
vid intervjutillfällena. Vi har även haft tillfälle till att klargöra eventuella oklar-
heter och föra en dialog med respondenterna vid behov.  
 
Frågorna i vår intervjuguide konstruerades utifrån vårt syfte och de teorier vi 
använt i vår uppsats. Därigenom anser vi att vi skapat oss en tydlig bild av vad vi 
ville undersöka. Att en möjlighet har funnits att återkomma till respondenterna 
med följdfrågor i efterhand är också en validitetshöjande faktor. För att kunna 
uppnå en hög validitet är det viktigt att intervjua rätt personer. Vi anser att vi 
har gjort detta genom att intervjua auktoriserade revisorer då dessa är de som 
berörs av lagregeln om anmälningsplikt. Då vi bara intervjuat fem revisorer kan 
vår undersökning dock endast spegla dem, och inga generella slutsatser kan 
dras.  
 
Vi författare har vid intervjutillfällena försökt att hålla oss så objektiva som möj-
ligt. Detta är dock alltid svårt och vi kan genom litteraturen vi läst ha bildat oss 
en uppfattning om hur verkligheten skulle se ut. Därmed finns en risk att vi inte 
har varit helt neutrala. 
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2.6.2 Reliabilitet 
 
Undersökningens tillförlitlighet har ökats genom att vi i god tid innan vi genom-
förde intervjuerna skickade ut en övergripande intervjuguide så att responden-
terna skulle hinna förbereda sig och sätta sig in i ämnet samt ta fram eventuellt 
material de ansåg sig behöva.  
 
Vi har även ansträngt oss för att formulera frågorna på ett vardagligt språk, med 
så få facktermer som möjligt, för att därigenom undvika oklarheter och missför-
stånd. 
 
Att vi inte använde oss av bandspelare vid intervjuerna kan ha minskat vår reli-
abilitet då all information kanske inte har hunnits skrivas ned. Detta problem 
har vi försökt minska genom att vi båda var närvarande och antecknade vid 
samtliga intervjuer. På detta sätt fick vi med så mycket information som möjligt 
och vi kunde även jämföra våra anteckningar och se att vi uppfattat svaren på 
likartat sätt. Att sammanställningen att materialet gjordes direkt efter varje in-
tervju medan den fanns färskt i minnet och sedan skickades tillbaka till respon-
denterna för verifiering har också ökat reliabiliteten på vår undersökning. 
 
Genom vår kvalitativa undersökning i form av personliga intervjuer har vår 
kunskap och förståelse för ämnet i vår uppsats ökats efter varje genomförd in-
tervju. Vår första intervju gav till exempel mindre kunskap än den sista. Detta 
beror inte på att den första respondenten var mindre intressant, utan att vi då 
hade för lite kunskaper. Detta faktum kan innebära både en styrka och en svag-
het för vår undersökning. (Holme & Solvang, 1997) Styrkan ligger i att vi stän-
digt får en bättre och ökad förståelse för de frågeställningar vi har, och svaghe-
ten ligger i att en sådan flexibilitet kan göra det svårt att jämföra insamlad in-
formation. (ibid) 
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3. Lagar, regler och etik som styr revisorn 
 
I detta kapitel diskuteras inledningsvis revisionen och dess syfte, revisorn och 
dennes roll, skyldigheter, och förhållande till olika intressenter. Vidare be-
handlas agentteorin och lagen om anmälningsplikt vid misstanke om brott. En 
översikt av de brott som omfattas av anmälningsplikten tas upp samt en be-
skrivning av de åtgärder revisorn skall företa vid brottsmisstankar. Slutligen 
går vi igenom de problem som uppstått i samband med införandet av lagen. 
 

3.1 Revisorn och revisionen 

 
evision innebär att kritiskt granska, bedöma och uttala sig om företagets 
redovisning och förvaltning. Det handlar om att först sätta sig in i och för-
stå företaget och dess verksamhet för att sedan granska, och slutligen rap-

portera detta arbete vilket ska följa god revisionssed. (FAR:s Revisionsbok, 
2004) Enkelt uttryckt är god revisionssed lika med god sed bland erfarna revi-
sorer vilken utvecklas både internationellt inom FAR och ute på revisionsbyrå-
erna. Den goda seden handlar om revisorernas kunskap, erfarenhet och profes-
sionella omdöme. (FAR:s Revisionsbok, 2004) 

R

 
Målet för revisionen är att revisorn ska lämna en revisionsberättelse (FAR:s Re-
visionsbok, 2004). Detta kan betraktas som ett kvitto på att revisorn har genom-
fört revisionen på ett grundligt och riktigt sätt. Om några väsentliga fel och bris-
ter finns i företagets redovisning ska detta framgå av revisionsberättelsen. (Bro-
berg, Gullefors, Lundén & Ohlsson, 1998)  
 

3.1.1 Revisionens syfte 
 
Revision finns till för att ge trovärdighet åt företagets finansiella information. 
De olika intressenterna måste kunna lita på både den information som bolaget 
lämnar om sin ekonomiska situation och på förvaltningen. När företagets finan-
siella situation granskats av en revisor blir säkerheten att informationen stäm-
mer större, vilket också är en förutsättning för ett väl fungerande näringsliv och 
samhälle. (FAR: s Revisionsbok, 2004) 
 
Med företagets intressenter avses alla individer, grupper och organisationer 
som på något sätt har en utbytesrelation med företaget. Dessa intressenter har 
antingen direkt eller indirekt nytta av revisorns arbete. (Bruzelius & Skärvad, 
1989) Företagsledningen har dessutom ofta behov av en aktiv och kontinuerlig 
kontakt med revisorn. Revisorns arbete innebär att kontrollen om företagets 
trovärdighet samlas hos denne. (ibid) Om det inte hade funnits revisorer till att 
utföra det kontrollerande arbetet hade de olika intressegrupperna varit tvungna 
att anlita egna kontrollanter för att avgöra om de kan lita på företaget. (FAR: s 
Revisionsbok, 2004,)  
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I figuren nedan visas exempel på olika intressenter som på ett eller annat sätt 
har nytta av revisionen. 
 

 
Ägare 

Styrelse, 
Företags- 
ledning 

Stat & 
Kommun Anställda 

Leverantörer Kunder 

Kreditgivare 
Revision 

 
Figur 3.1 Revisionens intressenter (Källa: FAR:s Revisionsbok, 2004, s 17) 
 
I stora företag finns oftast inte ägarna med i företagets ledning. Aktieägarna 
måste då, utan insyn i bolaget, lita till att den information som ledningen förser 
dem med är riktig och fatta beslut utifrån den. Det är därför viktigt att gransk-
ningen sker av en oberoende person, vilket ökar informationens trovärdighet. 
(FAR:s Revisionsbok, 2004) Banker och andra kreditgivare måste kunna an-
vända den finansiella informationen som de erhåller som underlag i bedöm-
ningar om eventuella lån och kreditvärdighet (Lundén, 2001).  
 
För företagets leverantörer ligger informationen till grund för om de vågar leve-
rera och hur stor kredit de kan ge (Bruzelius & Skärvad, 1989). Kunderna vill i 
sin tur veta om företaget kan leverera som utlovat (FAR: s Revisionsbok, 2004). 
De anställda har ett naturligt intresse av att få reda på hur det går för organisa-
tionen då de blir av med sina arbeten om företaget skulle gå omkull (Broberg 
et.al., 1998). Företagsledningen har ofta stor nytta av revisionen genom att de 
kan få hjälp i olika ekonomiska frågor samt få information som annars kanske 
inte skulle ha kommit fram. Stat och kommun har också ett intresse i företagens 
finansiella information då denna ligger till grund för avgifter, skatter och olika 
typer av bidrag. (FAR:s Revisionsbok, 2004)  
 
Ibland kan intressenternas behov och förväntningar strida mot varandra. Det 
kan exempelvis handla om intressenter som ska upplysas om olika förhållanden 
inom bolaget eller om tystnadsplikten ska hållas på för att skydda företaget som 
revideras (Warning- Rasmussen & Jensen, 1998). Det är många olika intressen-
ter som har intresse av revisorns arbete vilket kan innebära en konflikt i revi-
sorns roll då dessa intressenters behov och förväntningar kan skilja sig åt 
(FAR:s Revisionsbok, 2004). 
 
De stränga kraven som finns uppsatta för auktorisering av revisorer bör av in-
tressenterna uppfattas som tillräckliga för att skapa ett förtroende för revisorns 
kompetens, vilken förutsätts bero på både den kunskap och skicklighet som här-
rör från utbildning, övning och erfarenhet (Fant, 1994). Ett medlemskap i en 
yrkesförening som exempelvis FAR innebär också att revisorn följer föreningens 
fastställda regler och genom detta får både intressenter och klienter en form av 
garanti för att revisorn har den kompetens som krävs (ibid). 
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Samhället stiftar lagar som företagen ska följa, exempelvis aktiebolagslagen. För 
att försäkra sig om, att företagen följer dessa lagar och att de ger en rättvisande 
bild av verksamheten i sin ekonomiska information, har samhället dessutom  
lagstiftat att vissa företagsformer måste granskas av revisorer. Således anlitas 
revisorer vilket kan ses som ett agent- principal förhållande enligt agentteorin. 
 

3.1.2 Agentteorin 
 
Agentteorin innebär att en ägare av ekonomiska resurser (principalen) anlitar 
en annan person (agenten) för att använda och/eller kontrollera dessa resurser. 
(Anthony & Govindarajan, 2004) 
 
Detta förhållande baseras på makt och hierarki där principalen är den styrande 
och agenten är den som styrs. I agentteorins enklaste form är ledningen agent 
och ägaren principal. För att undvika att agenten handlar i strid mot principa-
lens intressen försöker denne kontrollera agenten. Denna kontroll skapar kost-
nader, så kallade agentkostnader. Revisorn är det organ som kontrollerar agen-
ten för principalens räkning och revisorn blir vald på företagets bolagsstämma. 
(Anthony & Govindarajan, 2004) 
 
Agentteorin utgår ifrån antagandena i vanlig traditionell ekonomisk teori, det 
vill säga att aktörerna är rationella, nyttomaximerande (har egenintresse) och 
motvilliga till risk. Inom redovisning fokuserar agentteorin huvudsakligen på 
relationen mellan företagsledare (agent) och investerare (principal). Denna rela-
tion är konfliktartad då företagsledare försöker öka sin nytta på bekostnad av 
investerarens. (Artsberg, 2003) 
 
Revisorerna intar en position mellan redovisningsskyldiga företag och samhället 
(intressenterna). Vi menar i överensstämmelse med Lee (1993, återgiven i Öh-
man, 2004) att ett agent- principal förhållande inte endast råder mellan före-
tagsledning och investerare utan att detta förhållande också existerar mellan 
revisorn och samhället. Eftersom revisorernas arvoden betalas av företagen kan 
det ses som att de även är agenter till företaget. Då företagets och samhällets 
intressen inte alltid sammanfaller måste revisorerna i dessa fall välja vem av 
principalerna de ska tjäna.  
 

3.1.3 Revisorns olika roller 
 
En revisor kan i sitt yrke uppträda i olika roller. Att utföra revisionsverksamhet i 
revisorslagens mening är dock den mest centrala. Detta innebär att revisorn 
utifrån en lag eller stadgebestämmelse granskar ett klientföretags ekonomiska 
information och förvaltning, därefter lämnar revisorn en rapport om den 
granskningen. Det mest typiska här är lagstadgad revision i aktiebolag. Syftet 
med granskningen är att arbetet sedan ska utmynna i en revisionsberättelse. 
(FAR: Revisionsbok, 2004) 

12 



Lagar, regler och etik som styr revisorn 
 

 

 
Revisorer är också uppskattade rådgivare inom områden som har ett naturligt 
samband med revisionsverksamheten. Sådan fristående rådgivning eller konsul-
tation styrs främst av vad klienterna anser sig behöva. (FAR: s Revisionsbok, 
2004) Att revisorer ger råd i anslutning med iakttagelser vid granskningen eller 
på klientens begäran är så naturligt att det anses ingå i revisorns arbetsuppgift. 
Det här ger revisorn en slags dubbelroll – både som granskare och som rådgiva-
re. (Arvidsson, 1995)  
 
Denna rådgivning får dock inte innebära att revisorns självständighet och opar-
tiskhet i revisionsverksamheten riskeras (FAR: s Revisionsbok, 2004). Detta 
kan leda till att revisorn granskar de åtgärder som denne även gett rådgivning 
om, vilket inte är förenligt. Revisorn måste agera som att den granskade fattat 
sina beslut helt självständigt, vilket även är en del av de regler och normer som 
revisorn måste beakta i sitt arbete. (Cassel, 1996) 
 

3.2 Etiska regler och normer 
 

nligt FAR omfattas god revisorssed av nio etiska regler (se bilaga 3) samt 
normer av privaträttslig natur som riktar sig till yrkesutövande revisorer i 

syfte att ge vägledning och hjälp i frågor som rör god yrkessed (FAR del II, 
2004). Syftet med reglerna är att skapa ett förtroende hos allmänheten där revi-
sorns opartiskhet och självständighet, tystnadsplikt och upplysningsplikt samt 
kompetens och yrkesmässigt uppträdande är grundkrav för detta. Oberoendet 
och tystnadsplikten anses vara vägledande för revisorer i deras arbete.  (Berg-
man Marcus & Holm, 2003)  

E

 

3.2.1 Revisorns oberoende 
 
Enligt revisorslagen ska revisorn utföra sitt uppdrag med opartiskhet och själv-
ständighet samt vara objektiv i sina ställningstaganden. Det kallas för revisorns 
oberoende. (FAR del II, 2004) För att en revision överhuvudtaget ska vara me-
ningsfull krävs att den baseras på en oberoende granskning (Broberg et.al., 
1998). Det är viktigt att informationen som lämnas av revisorn i olika rapporter 
är objektiv och uppvisar en rättvisande bild. Det innefattar oberoende mot före-
tagsledningen och övriga intressenter och leder till att trovärdigheten av den 
finansiella informationen ökar. (Cassel, 1996) Revisorns oberoende regleras i 
aktiebolagslagen och i revisorslagen för att garantera att revisorn utför en objek-
tiv granskning och inte har något egenintresse (FAR: s Revisionsbok,  
 
2004). Från och med den 1 januari 2002 gäller en ny revisorslag i Sverige. Den 
viktigaste ändringen i den, mot den gamla som var från den 1 juli 1995 och kal-
lades lag om revisorer, är det nya sättet att se på revisorns opartiskhet och själv-
ständighet (oberoendet) i ett revisionsuppdrag. (FAR del II, 2004)  
 
De olika förbudslistor som fanns i den gamla lagen är nu i stället ersatta av en 
logisk modell för analys av olika hot som kan förekomma mot revisorns objekti-
vitet när denne utför ett uppdrag. (FAR del II, 2004) ”Analysmodellen” (se bila-
ga 4) ska fungera som ett stöd för revisorerna då de avgör sin opartiskhet och 
självständighet. (FAR:s Revisionsbok, 2004) 
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Om omständighet finns i ett uppdrag som kan rubba förtroendet för revisorn 
måste han avsäga sig detta uppdrag om han eller hon inte kan visa att det ändå 
går att genomföra uppdraget med bevarad opartiskhet och självständighet. Till-
sammans med tystnadsplikten kan denna etiska regel anses som vägledande för 
revisorer när de utför sitt arbete. (FAR:s Revisionsbok, 2004) 
 

3.2.2 Revisorns tystnadsplikt 
 
En revisor har tystnadsplikt vilket innebär att denne inte får, till enskild aktie-
ägare, styrelseledamot eller andra intressenter lämna sådana upplysningar som 
denne fått kännedom om i sin yrkesverksamhet. Det som framgår av företagets 
revisionsberättelse är i princip det enda som utomstående ska få reda på. (SOU, 
1995: 44) Undantag finns dock från tystnadsplikten i det att den inte gäller 
gentemot medarbetare på uppdraget och inte heller för det som motiverar till 
anmärkning i revisionsberättelsen (FAR: s Revisonsbok, 2004). 
 
Revisorn skall lämna de upplysningar som bolagsstämman begär om detta inte 
kan medföra en väsentlig skada för bolaget. Vidare är revisorn skyldig att lämna 
upplysningar till undersökningsledare i brottmål och även i vissa fall anmäla 
misstankar om brott till åklagare. (FAR: s Revisonsbok, 2004) Tystnadsplikten 
regleras dels i lag och dels i rättspraxis men även genom vägledanden från FAR 
(www.far.se, 2004-11-12).  
 
Utan tystnadsplikt skulle inte revisorn kunna sköta sitt arbete då han eller hon 
behöver mycket information om det företag som skall granskas. Ingen som helst 
misstanke om att uppgifterna förs vidare får finnas då detta skulle kunna leda 
till att nödvändiga upplysningar undanhålls, vilket i sin tur ger en dålig revision. 
(FAR:s Revisionsbok, 2004) 
 
 Lagen ger revisorn rätt att kräva upplysningar och tillgång till handlingar även 
av hemlig natur som han anser sig behöva för att fullgöra revisionen i bolaget. 
Förtroendet för att revisorn hanterar den information han får i sitt uppdrag rätt 
måste därför vara orubbat. Tystnadsplikten handlar ytterst om klientens förtro-
ende för revisorn. Om inte tystnadsplikten vore lagfäst skulle inte heller revi-
sionsplikten helt gå att uppfylla. (www.far.se, 2004-11-12) Revisorer som bryter 
mot en lagstadgad tystnadsplikt kan bli skadeståndsskyldiga gentemot sin klient 
(Lundén, 2001). 
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3.3 Lag om anmälningsplikt vid misstanke om brott 
 
Lagen om anmälningsplikt vid misstanke om brott infördes för att stärka revi-
sorns brottsförebyggande roll, som ett led i kampen mot den ekonomiska 
brottsligheten. Vi har i detta avsnitt därför valt att beskriva de faktorer som 
ligger till grund för införandet av lagen samt vad lagen innebär och omfattar.  
 

3.3.1 Bakgrund till lagens införande 
 
Bakgrunden till att anmälningsplikten infördes var att aktiebolagens externa 
revisorer sågs som en potentiell men till viss del outnyttjad brottsförebyggande 
resurs. Yrkesgruppens uppgift är att granska företagens bokföring och verka för 
att bokföringsnivån är av hög kvalitet. (Larsson, 2004) Det är revisorns skyldig-
het att granska informationen så att intressenter kan lita på den, men även för 
att skydda företaget mot bedrägerier (Koh & Woo, 1998). Redovisare och reviso-
rer har länge haft en unik möjlighet att upptäcka ekonomiska brott (Label & Mi-
tehe, 1999). Olika faktorer för oegentligheter kommer ofta till revisorns känne-
dom under revisionen (Munter & Ratcliffe, 1998).  
 
Det har diskuterats mycket angående om revisorer skall ha en skyldighet att 
rapportera oegentligheter eller om det handlar om en moralfråga. Att anmäla en 
klient strider mot reglerna i revisorsyrket och mot vad revisorerna själva tycker, 
samtidigt som det finns ett ökat behov av ”anmälare” för att upptäcka och kon-
trollera exempelvis ekonomiska brott. (Label & Mitehe, 1999)  
 
Anmälningsplikten infördes för att stärka revisorns brottsförebyggande roll, 
som ett led i kampen mot den ekonomiska brottsligheten. (SOU 1995:44) Syftet 
sades vara både att bättre tillvarata ägarnas och andra parters intressen (kredit-
givare, anställda och andra kontraktsparter) och att förhindra konkurrens med 
olagliga medel (Prop. 1997/98:99). Ett av skälen till att lagen om anmälnings-
plikt vid misstanke om brott uppkom var att revisorers möjlighet att ge an-
märkningar i revisionsberättelser, respektive erinringar och påpekanden till sty-
relse och företagsledning, ansågs som otillräckliga påtryckningsmedel för att 
skydda bolaget och dess intressenter. (Prop. 1997/98:99) Ett annat skäl var att 
revisorn skulle kunna upptäcka och rapportera brottslighet i ett tidigare skede 
än till exempel konkursförvaltare. (Prop. 1997/98:99) 
 
Även om revisorer ser sig själva som oberoende aktörer innebär deras arbete att 
verka för att lagstiftningen upprätthålls. Alla sådana kontrollfunktioner, anting-
en de är revisorer, redovisningskonsulter eller affärsjurister, har en viktig 
brottsförebyggande funktion. (Rosenberg, 2000) Sedan anmälningsplikten 
trädde i kraft har revisorer fått ytterligare en förebyggande uppgift utöver kon-
trollfunktionen, vilken är att förebygga brott (Ekobrottsmyndighetens årsredo-
visning, 2003).  
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3.3.2 Ekonomisk brottslighet 
 
Inom kriminologin och på andra håll har det gjorts åtskilliga försök att formule-
ra en entydig och uttömmande definition på begreppet ekonomisk brottslighet. 
Hittills har man inte lyckats särskilt väl med att ange gränserna mellan ekobrott 
och annan brottslighet som går ut på att brottslingen skall berika sig. (Dahlqvist 
& Holmquist, 2004) Det är vanligt att ekonomisk brottslighet beskrivs som vin-
ningsbrott som sker inom ramen för en näringsverksamhet. Kort uttryckt är det 
näringslivets brottslighet. (BRÅ rapport 1:2002:1)  
 
Ibland är det svårt att dra gränsen mellan ekonomisk och annan brottslighet. 
Till ekobrotten räknas regelmässigt brott mot borgenärer (riktar sig mot ford-
ringsägare), svindleri, skattebrott, brott mot aktiebolagslagen och så kallade 
insiderbrott. Insiderbrotten begås av personer som har särskild insyn i börsno-
terade företag, till exempel VD eller styrelseledamöter. (www.bra.se, 2004-11-
17) 
 
Ekobrottsmyndigheten har tagit fram ett kursprogram om ekonomisk brottslig-
het som riktar sig till såväl egna anställda som åklagare, poliser och revisorer 
verksamma utanför Ekobrottsmyndigheten (Ekobrottsmyndighetens årsredo-
visning, 2003). Revisorer har stor betydelse för ekobrottsbekämpningen, både 
avseende anmälan om misstänkt brottslighet och från ett allmänt brottsförebyg-
gande perspektiv. (Ekobrottsmyndighetens årsredovisning, 2003) Ekonomiska 
brott är något som måste tas hänsyn till inte bara bland företag utan även för 
alla som arbetar med redovisning och revision. Flera författare har menat att en 
av revisorns viktigaste uppgifter är att upptäcka oegentligheter. (Vanasco, 1998)  
 
Till följd av införandet av lagregeln om anmälningsplikt vid misstanke om brott 
har Ekobrottsmyndigheten inlett ett samarbete med revisorernas branschorga-
nisationer FAR och SRS. En samrådsgrupp har bildats för att utveckla rutiner 
för samarbetet mellan revisorer, åklagare och polis. Samrådsgruppen har kon-
staterat att det råder stor osäkerhet hos revisorer när det gäller skyldigheten att 
vidta åtgärder vid misstanke om brott. (Ekobrottsmyndighetens årsredovisning, 
2003) För att lösa detta har det bildats en särskild arbetsgrupp som har till 
uppgift att belysa anmälningsskyldighetens innehåll ur ett praktiskt perspektiv. 
Arbetsgruppen lade fram sina överväganden i en promemoria i juni 2003 och 
nästa steg är att utvärdera effekten av denna. (Ekobrottsmyndighetens årsredo-
visning, 2003)  
Promemorian, som utgör ett viktigt inslag i det pågående arbete med att utveck-
la kontakterna med revisorerna, finns nu spridd till åklagare, poliser och reviso-
rer i hela landet. (Ekobrottsmyndighetens årsredovisning, 2003) 
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3.4 Lagens innebörd för revisorer 
 

tora förändringar av aktiebolagslagen trädde i kraft 1998. Dessa förändring-
ar gjordes av Aktiebolagskommittén som hade fått i uppdrag att göra en 

översyn av aktiebolagslagen. En förändring som gjordes berör hur revisorn ska 
behandla eventuella misstankar om brott och hade sin grund i den ökade eko-
nomiska brottsligheten. Tidigare hindrade tystnadsplikten revisorn från att föra 
eventuella brottsmisstankar vidare till åklagare eller polis. Revisorn kunde då 
endast agera genom revisionsberättelsen och genom påpekanden och erinringar 
till styrelse och VD. (FAR Samlingsvolym, 1998)  

s

 
Aktiebolagskommittén upptäckte att tystnadsplikten förhindrade bekämpning 
av den ekonomiska brottsligheten (Prop. 1997/98:99). Därmed lade kommittén 
fram ett förslag om att revisorn skall ha en skyldighet att anmäla misstanke om 
brott till åklagare. Förslaget antogs och innebar att lagregeln om anmälnings-
plikt vid misstanke om brott trädde i kraft den 1 januari 1999. (SOU, 1995:44) 
Lagparagraferna avseende revisorns anmälningsplikt hittas i aktiebolagslagens 
(ABL), 10 kap. 38-40 §§, vilka återfinns i bilaga 5 (Prop. 1997/98:99). 
 
Av god redovisningsskyldighet följer att en revisor, oavsett associationsform, 
löpande skall underrätta företagsledningen om felaktigheter som han upptäcker 
under den löpande granskningen. Revisorn skall alltså informera bolaget om de 
fel och brister i den interna kontrollen eller redovisningen som denne upptäcker 
under granskningsarbetets gång liksom om andra betydelsefulla iakttagelser. 
Därtill kommer att revisorerna i aktiebolag numera har en skyldighet att anmäla 
brott enligt aktiebolagslagen. (Dahlqvist & Holmquist, 2004)  
 

3.4.1 Brottsmisstanke 
 
Revisorns handlingsplikt omfattar misstankar om brott vilka riktar sig mot 
verkställande direktör (VD), vice VD som agerat i VD:s ställe, styrelseledamot 
eller styrelsesuppleant vid det tillfälle då denne agerat som ersättare för en sty-
relseledamot. Brott som begås av övriga inom bolaget omfattas således inte av 
handlingsplikten. Sådana brott skall istället rapporteras till styrelse och VD 
inom ramen för revisorns löpande rapportering. (FAR Samlingsvolym, 1998) 
Det felaktiga handlandet måste ha skett inom ramen för företagets verksamhet, 
vilket innebär att det som förekommit utanför företaget faller utanför revisorns 
handlingsplikt (Prop. 1997/98:99). 
 
Handlingsplikten inträder när revisorn upptäcker något medan denne utför ar-
bete som uppdragstagare till bolaget. Det kan vara i själva revisionsuppdraget 
eller när denne till exempel agerar som konsult åt bolaget och utreder en speci-
ell fråga. (Leijonhufvud & Wennberg, 2004) De nya reglerna innebär således 
inte att revisorn är skyldig att efterforska om brott begåtts, utan handlingsplik-
ten inträder först när misstanke om brott uppkommit (Prop. 1997/98:99). 
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3.4.2 Brottstyper som omfattas av lagen 

 
Revisorns arbete är inriktat på företagets räkenskaper och ekonomiska förvalt-
ning. Skyldigheten att agera vid misstanke om brott är därför avgränsad till att 
gälla misstankar om brottslighet som är av ekonomiskt slag, och som typiskt 
sett kan vålla företaget och dess investerare skada. Brotten skall vara fullborda-
de eftersom revisorn inte har någon skyldighet att rapportera försöksbrott eller 
förberedelsebrott. (Leijonhufvud & Wennberg, 2004) 
 
Det handlande av de berörda personerna som revisorn måste reagera på anges 
genom en uppräkning av olika bestämmelser i brottsbalken (BrB) och skatte-
brottslagen (SkBrL). Följande brottstyper tas upp: bedrägeri, svindleri, pen-
ninghäleri, förskingring, olovligt förfogande, trolöshet mot huvudman, oredlig-
het mot borgenärer, mannamån mot borgenärer, bokföringsbrott, bestickning, 
mutbrott, skattebrott, vårdslös skatteuppgift, försvårande av skattekontroll. 
(Leijonhufvud & Wennberg, 2004) Innebörden av de olika brottstyperna tas 
upp i bilaga 6 tillhörande denna uppsats. 
 
Misstanken skall vara påtaglig men det kan naturligt nog inte krävas att den är 
styrkt. Vad revisorn skall göra vid misstanke framgår av bilden nedan. När det  
talas om ”utan oskäligt dröjsmål” innebär det att en viss tid för närmare under-
sökning av misstanken tillåts. (Leijonhufvud & Wennberg, 2004)  
 

 
Revisorns anmälningsplikt 
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Figur 3.2 Revisorns anmälningsplikt (Omarbetad version efte
2004, s 40) 
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3.5 Revisorns åtgärder 
 

n revisor skall agera när denne anser att det ”kan misstänkas” att något av 
de brott som tas upp under 3.4.2 har begåtts och om revisorn finner att det 
föreligger brottsmisstanke skall styrelsen meddelas om detta ”utan oskäligt 

dröjsmål” (Höglund, 2001).  

E
Uttrycket ”kan misstänkas” är inte definierat vare sig i lagtexten eller i dess 
proposition. Det finns ingen utarbetad praxis bland revisorer om vad som inne-
fattas i begreppet ”kan misstänkas”. Misstanke om brott skall grunda sig på re-
visorns eller dennes medarbetares iakttagelser. (FAR:s Revisionsbok, 2004) 
 
Vilken tidsram som ”oskäligt dröjsmål” utgör står inte heller i lagtexten eller 
dess proposition. Lagtexten anger dock att det inte skall förflyta någon längre 
tid från det att misstanken uppkommer tills dess att den anmäls till styrelsen. 
Det är dock viktigt att revisorn har tid att inhämta material för att kunna göra 
korrekta bedömningar så att det som rapporteras är väl underbyggt. (FAR:s Re-
visionsbok, 2004)  
 
Enligt lagen skall revisorn senast två veckor efter det att styrelsen underrättats 
avgå från sitt uppdrag och anmäla detta till Patent och Registreringsverket 
(PRV). I samband med denna anmälan skall revisorn redogöra för sin brotts-
misstanke, samt de omständigheter som misstanken grundar sig på till åklagare. 
(FAR:s Revisionsbok, 2004) Anledningen till att revisorn är skyldig att  
 
avgå är i första hand att det i det uppkomna läget som regel torde saknas förut-
sättningar för ett förtroendefullt fortsatt samarbete med styrelsen. (FAR:s Revi-
sionsbok, 2004) 
 
Revisorn är dock inte skyldig att avgå eller lämna underrättelse till åklagaren 
om något av följande föreligger; de skadliga verkningarna av brottet har av-
hjälpts, brottsmisstanken på annat sätt blivit föremål för anmälan till polis eller 
åklagare eller att det misstänkta brottet är av obetydligt värde (Prop. 
1997/98:99). För att kunna undgå att avgå måste revisorn ha fått kännedom om 
att avhjälpande respektive anmälan har skett före det att tvåveckorsfristen löpt 
ut. Om revisorn ändå har rätt att avgå i den här situationen får avgöras inom 
ramen för god revisorssed. (Prop. 1997/98:99) Avhjälpande eller polisanmälan 
leder också till att revisorn inte behöver lämna in någon egen anmälan till åkla-
gare. Huruvida revisorn ändå får lämna in en anmälan får avgöras med ledning 
av reglerna om revisorns tystnadsplikt. (ibid) 
 
I vissa fall kan det framstå som meningslöst att underrätta styrelsen. Så kan fal-
let vara om revisorn har anledning att tro att styrelsen inte skulle lyssna på den-
ne och ett dröjsmål med anmälan skulle innebära en större risk för att bevisning 
undanröjs. Revisorn får då avgå och göra anmälan till åklagare utan att först 
meddela styrelsen om sina brottsmisstankar. (Prop. 1997/98:99)  
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Trots att misstanken visar sig riktig och revisorn har upptäckt brott kan denne 
under vissa omständigheter alltså vara befriad från skyldigheten att göra anmä-
lan till åklagare (Leijonhufvud & Wennberg, 2004).  
Detta gäller främst vid situationer då en polisutredning skulle göra mer skada 
än nytta, det vill säga om brottet inte står i proportion med nyttan av utredning-
en. Undantaget gäller dock endast vid brott av mindre omfattning och sådana 
brott som är betydelselösa för aktieägare och borgenärer. (SOU, 1995:44) Det 
kan handla om bagatellartade bokföringsbrott, det vill säga brott som ligger 
nära gränsen för vad som överhuvudtaget är straffbart. Att det misstänkta brot-
tet är obetydligt i förhållande till företagets verksamhet är inget skäl att strunta i 
en anmälan. Det borde däremot vara välmotiverat att vid bedömningen väga in 
den skada som den misstänkta gärningen innebär för aktieägare och borgenä-
rer. (Prop. 1997/98:99) 
 

3.5.1 Skadestånd och sanktioner 
 
Vid anmälan vid misstanke om brott kan främst två typer av misstag uppstå från 
revisorns sida. Dels kan brottet som revisorn misstänkt och anmält visa sig inte 
vara ett brott och dels kan revisorn avstå från att anmäla något som sedan visar 
sig vara ett brott. (www.far.se, 2004-11-16) 
 
En revisor kan inte åläggas skadeståndsskyldighet eller straffansvar på den 
grunden att denne har låtit bli att anmäla misstanke om brott till åklagare. Där-
emot kan en revisor som gör sig skyldig till sådan försummelse bli föremål för 
disciplinära åtgärder från Revisorsnämndens sida. Även enligt Revisorslagen 
(2001:883) kan en revisor som gör sig skyldig till sådan försummelse bli före-
mål för disciplinära åtgärder. (Dahlqvist & Holmquist, 2004) 
 
Om revisorns anmälan om brottsmisstanke leder till skada för bolaget eller nå-
gon annan, är revisorn skyldig att ersätta denna skada bara i den mån revisorn 
har lämnat felaktiga sakuppgifter till åklagaren trots att denne haft skälig an-
ledning att anta att uppgifterna varit felaktiga (Dahlqvist & Holmquist, 2004). 
Det ansvar revisorn ålagts är ett skadeståndsansvar. Revisorn ska ersätta den 
skada som uppkommit på grund av de felaktiga uppgifterna. (Prop. 1997/98:99) 
För det fallet att revisorn helt och hållet låter bli att agera vid misstanke om 
brott kan denne riskera skadeståndsansvar för den försummelse företaget 
åsamkats. Skadeståndsskyldigheten för detta hittas i aktiebolagslagens (ABL:s) 
skadeståndsregler. (ibid)  
 
De disciplinpåföljder som Revisorsnämnden kan besluta om är erinran, varning 
eller upphävande av auktorisation/godkännande. Rimligtvis innebär den 
strängaste sanktionen i form av upphävande av auktorisation/godkännande, i 
praktiken ett yrkesförbud, det största hotet för revisorn. Även erinran och var-
ning uppfattas som en allvarlig sanktion eftersom de drabbar yrkesidentiteten 
med statusförlust som följd. (Larsson, 2004) 
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3.5.2 Diskussioner till följd av lagen om anmälningsplikt 
 
Revisorns anmälningsplikt vid misstanke om brott diskuterades livligt när lagen 
kom. I dag finns reglerna och har blivit en del av revisorns verklighet. (Holm-
quist, 2000)  
Inom Aktiebolagskommittén rådde en enhetlig uppfattning om att medverkan i 
brottsbekämpning är en viktig samhällsuppgift. Kommitténs olika medlemmar 
var dock på flera punkter negativa till den påverkan anmälningsplikten kunde 
tänkas få på revisorns roll. (SOU, 1995:44) 
 
De sakkunniga i Aktiebolagskommittén menade exempelvis att en lagstadgad 
anmälningsplikt skulle innebära att revisorer måste kunna göra vissa straffrätts-
liga bedömningar. Att de i högre grad än tidigare måste kunna göra bedömning-
ar av detta slag ansågs utgöra en naturlig konsekvens av revisorsrollens föränd-
ring. De sakkunniga menade dock att lagstiftaren inte får ställa orealistiska krav 
på revisorers förmåga att avslöja brott. Revisorn måste göra en kvalificerad be-
dömning angående om en skälig misstanke om brott föreligger. Denna bedöm-
ning ligger utanför den utbildning som ligger till grund för auktorisation eller 
godkännande av revisorer. (SOU, 1995:44)  
 
Revisorn står dessutom inför ett skadeståndshot om en obefogad anmälan 
gjorts. Härtill kommer att revisorn får en uppgift som inte är förenlig med revi-
sorns kunskap och kompetensområde, vilket inger betänkligheter ur rättssyn-
punkt. (SOU, 1995:44) 
 
De sakkunniga pekade även på att anmälningsplikten allvarligt riskerar att ska-
da aktiebolagens förtroende för revisorn. Revisorns funktion kommer att fram-
stå som oklar och revisorn riskerar att uppfattas som någon form av polis. Revi-
sorns uppgifter glider över till att bli sådan som normalt skall utföras av myn-
digheter. Denna rollförändring sker samtidigt som mindre företag mer än nå-
gonsin behöver någon person att rådgöra med kring nya skatte- och redovis-
ningsregler. (SOU, 1995:44) 
 
Flera av medlemmarna i Aktiebolagskommittén ansåg det vara positivt att revi-
sorer, trots generell tystnadsplikt, skulle ges möjlighet att medverka till motver-
kandet av ekonomisk brottslighet (SOU, 1995:44). Dock skulle lagförslaget in-
nebära principiella förändringar av revisorsrollen. Revisorns tystnadsplikt och 
oberoende ställning är väsentliga förutsättningar för en öppen dialog och infor-
mationsutbyte mellan revisor och reviderat företag. Tystnadsplikten och obero-
endet är därmed förutsättningar för en effektiv revision. Sakkunniga i kommit-
tén ansåg därför att anmälningsplikten riskerade att hämma informationsutby-
tet och därmed motverka den brottsförebyggande effekten. (SOU, 1995:44) 
 
Revisorn fick redan innan införandet av anmälningsplikten uttala sig om oe-
gentligheter, men då i revisionsberättelsen som blir offentlig och därmed till-
gänglig för alla intressenter på lika villkor. Anmälningsplikten, som gör att ex-
klusiv information lämnas till åklagare, skulle enligt sakkunniga radikalt bryta 
det rollmönster som lagstiftning och näringsliv bygger på. (SOU, 1995:44)  
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Ett par av ledamöterna i kommittén gick så långt att de menade att lagregeln att 
ålägga revisorn anmälningsplikt var ett enkelt sätt för staten att komma ifrån en  
del av sin brottsbekämpande uppgift. Detta till priset av att det görs avkall på 
revisorers regler om tystnadsplikt. (SOU, 1995:44) 
Hur revisorerna sedan kommer att förhålla sig till det svåra ställningstagandet 
mellan tystnads- och anmälningsplikten kanske är en moralisk och etisk fråga. 
Moral är alla de normer och värderingar som styr våra bedömningar och bete-
enden vare sig vi tänker på det eller inte. Ska revisorn förhålla sig oetisk mot 
intressenten genom att inte anmäla eller ska revisorn anmäla och kanske upp-
fattas som oetiskt av klienten då tystnadsplikten bryts. (Prop. 1997/98:99) 
 

3.6 Analysmodell 
 

Revisorn & 
revisionen 

 
Figur 3.3 Analysmodell (Egen figur) 
 

Vår analysmodell ovan visar hur uppsatsen hänger ihop och med hjälp av 
denna kommer vi att analysera teorin (de lagar, regler och etiska normer 

som styr revisorn) tillsammans med det kommande empiriska materialet. Ut-
ifrån denna analys vill vi skapa oss en djupare förståelse för anmälningsplikten 
och dess innebörd för revisorer för att på så sätt kunna besvara syftet med vår 
uppsats. 

 
Lagens innebörd 

Lagen om anmälnings-
plikt 

 
Revisorns åtgärder 

Etiska regler & 
normer 

Lagar 

Syfte: 
- påverkan på yrkesrollen samt förhållandet till klienter och intressenter 
- revisorers förhållningssätt till lagen. 
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4. Empiri 
 
I följande kapitel ges inledningsvis en kortfattad presentation av de valda fall-
studieobjekten, och därefter presenteras resultatet från våra utförda intervju-
er. De fem revisorer vi intervjuat presenteras var för sig. 
 

4.1 Presentation av KPMG 
 

PMG är ett av Sveriges ledande kunskapsföretag inom ekonomisk informa-
tion med 1 600 medarbetare vid 80 kontor runt om i landet. KPMG erbju-
der tjänster inom revision, redovisning, skatt, riskhantering, värdering och 

analys. Som medlemmar i KPMG International ingår de i ett av världens främs-
ta nätverk av revisorer och specialister med 100 000 medarbetare verksamma i 
148 länder. KPMG:s affärsidé är att med sin kompetens skapa värde för kunder, 
medarbetare och kapitalmarknad. Visionen är att vara ledande på marknaderna 
där de är verksamma. (www.kpmg.se, 2004-11-29) 

K

 

4.1.1 Intervju med Monika Lindgren 
 
Lindgren arbetar som auktoriserad revisor på KPMG kontoret i Luleå, och har 
arbetat som revisor i 17 år. Klienterna består av såväl stora som små företag. 
Inom KPMG avgör medarbetarna själva om de vill tillhöra någon branschorga-
nisation eller inte, och Lindgren har valt att inte tillhöra någon specifik organi-
sation. Hon berättar att eftersom KPMG är en stor revisionsbyrå så sköts den 
interna granskningen inom företaget. Klienterna ser revisorn som kompetent 
och lägger inte vikt vid om byrån är medlem i någon branschorganisation eller 
inte. På mindre byråer kan det enligt henne vara av större vikt att vara medlem i 
någon branschorganisation för att på så vis ge klienten någon form av kompe-
tensgaranti. Lindgren anser att valet av revisor är mycket personrelaterat och då 
främst i mindre företag.  
 

4.1.2 Revisionen 
 
Enligt Lindgren vänder sig revisionen till ägare och ledning samt till alla övriga 
intressenter. Revisionen ska vara en form av garant till intressenterna där revi-
sorn intygar att allt är riktigt och rätt, att redovisningen ger en rättvisande bild. 
Årsredovisningen är en offentlig handling som alla som vill får ta del av. Enligt 
Lindgren är god revisionssed det som finns fastställt av revisionsorganisatio-
nerna som ger ut rekommendationer. Den främsta rekommendationen är Revi-
sionsstandarden (RS). 
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4.1.3 Revisorn 
 
Lindgren arbetar med såväl rådgivning som renodlad revision. Hon ser ingen 
risk med detta då det finns fastställt i lag vad som får göras och vad som inte får 
göras. Vidare berättar hon att de aldrig är ensamma på revisionsuppdragen och 
att de har en viss skyldighet att gå igenom varandras dokumentation för kvali-
tetssäkring. 
 
God revisorssed är enligt Lindgren etikreglerna, lagar som styr, utbildningar 
och liknande. Hon berättar att när man anställs som revisor blir man fostrad att 
bete sig på ett visst sätt. Etikreglerna är inget som man läser på, utan det sitter i 
ryggraden. Hon säger; ”Det finns en känsla för det man håller på med”. Vidare 
berättar Lindgren att det kommer nya regler hela tiden vilket gör att det blir 
mer och mer att sätta sig in i. Det krävs specialisering på de olika områdena som 
till exempel inom skatteområdet. 
 
Gällande de etiska reglerna som revisorer arbetar efter berättar Lindgren att det 
är något som revisorer följer men inget som klienterna bryr sig om. Enligt hen-
ne handlar det för klienternas del mer om förtroende, de väljer en revisor som 
de anser har den rätta kompetensen. Det gäller enligt henne att personkemin 
stämmer överens och att man som revisor har bred kunskap inom ekonomi. Vi-
dare berättar Lindgren att det skiljer sig mellan stora och små företag. Stora 
företag (börsnoterade) kan många gånger välja en viss revisionsbyrå och inte en 
viss revisor, medan mindre och medelstora företag, vilket är den största delen 
av klienterna, i de flesta fall väljer en viss revisor och inte en viss byrå. 
 
Lindgren anser att tystnadsplikten är en viktig regel med tanke på att företagen 
är skyldiga att lämna all tänkbar information till revisorn. De måste känna fullt 
förtroende för revisorn för att kunna använda denne som ”bollplank”, de måste 
känna en trygghet i att inget förs vidare. Tystnadsplikten är ett krav men kan 
enligt henne inte sägas vara viktigare än till exempel kraven på oberoende, 
självständighet med mera. Revisionen skulle enligt henne inte fungera om inte 
tystnadsplikten fanns. Hon berättar att det enbart är inom revisionsteamet in-
formation får lämnas som rör deras klienter. De får inte berätta något revisorer 
emellan, trots att de arbetar på samma byrå. 
 

4.1.4 Anmälningsplikten 
 
Lindgren anser att lagen om anmälningsplikt vid misstanke om brott är bra men 
otydligt utformad. Lindgren säger; ”Oseriösa bolag vill man få bort från mark-
naden, vilket också är syftet med lagen”. Hon anser dock att syftet inte uppfylls 
än i dag på grund av att det är så få anmälningar. Enligt henne kan exempelvis 
skatteverket göra sina revisioner men de får aldrig ut samma information från 
företagen som en vald revisor får.  
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Lindgrens åsikt är att mer och mer uppgifter läggs över på revisorn, och gällan-
de anmälningsplikten är lagen ej i mål ännu. Det står inte tydligt skrivet exakt 
vilka brottstyper den gäller utan enbart kategorierna av brott, och det har inte 
heller hunnit utvecklats någon praxis på området. Lindgren anser också att revi-
sorer inte har rätt juridiska kunskaper med tanke på att anmälningsplikten hän-
visar till brottsbalken, vilken inte ingår i utbildningen för revisorer. Osäkerheten 
och okunskapen är därför enligt henne stor inom området och hon skulle önska 
ett förtydligande av lagen genom exempelvis mer definitioner. Hon anser även 
att det inte finns nog med kunskap gällande hur lagen skall användas och att det 
krävs mer praktik, fler fall av anmälningar för att praxis skall bildas.  
 
Vilka typer av brott som omfattas av anmälningsplikten finns enligt Lindgren 
medtagna i aktiebolagslagen och hon menar att hon genom erfarenhet har en 
viss känsla för brottstyperna såsom till exempel bedrägerier, bokföringsbrott 
och skattebrott. Det hon anser är svårt är att veta när brottet är tillräckligt grovt 
och ska anmälas.  
 
Gällande Lindgrens tolkning av uttrycket ”utan oskäligt dröjsmål” säger hon; 
”Jättesvårt”. Angående uttrycket ”kan misstänkas” säger Lindgren;  
 
”Bra fråga – anser jag att jag har en oegentlighet så krävs en väldigt svag 
misstanke. Det krävs att det finns endast en svag brottsmisstanke för att jag 
ska vara skyldig att underrätta styrelsen. Om styrelsen inom två veckor inte 
vidtagit åtgärder är jag skyldig att avgå som revisor och om det misstänkta 
brottet inte redan är anmält så måste jag göra en anmälan till åklagare eller 
polismyndighet.”  
 
Vidare berättar hon att det finns fastställt i aktiebolagslagens 10 kapitel hur de 
som revisorer skall agera vid brottsmisstanke. 
 
Lindgren berättar att hon inte har någon speciell utbildning gällande just an-
mälningsplikten men att det är revisorers skyldighet att sätta sig in i de föränd-
ringar som sker. Det är enligt henne upp till var och ens ansvar att lära och sätta 
sig in i allt nytt som kommer. 
 
Lindgren anser inte att anmälningsplikten har påverkat hennes arbete som revi-
sor annat än att hon är skyldig att anmäla misstanke om brott, vilket hon också 
gjort vid ett tillfälle. KPMG har en utarbetad praxis för hur det skall gå till när 
en revisor måste lämna en oren revisionsberättelse. Gällande anmälningsplikten 
finns ingen policy då detta är starkt utarbetat genom lagen. KPMG har också 
egna jurister som revisorerna kan diskutera och rådgöra med innan de anmäler 
brott. Det är dock alltid revisorn som tar det slutgiltiga beslutet och här har 
tystnadsplikten en viktig roll, eftersom de inte kan diskutera och rådgöra med 
vem som helst hur som helst. Vid samtal med exempelvis jurist måste tystnads-
plikten åsidosättas. Lindgren anser dock inte att de två plikterna står emot var-
andra trots detta utan säger; ”Det är i vissa lägen som jag ska anmäla - det är 
att avgöra i vilka fall”.  
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Lindgren berättar vidare att anmälningsplikten inte har påverkat valet av klien-
ter eller branscher då de på KPMG, innan de tar på sig nya klienter, noggrant 
går igenom uppdragen och företagen. Hon tror inte heller att anmälningsplikten 
har lett till något försämrat förtroende mellan klient och revisor. Hon säger;  
 
”Då det gäller mina klienter så skulle jag definitivt göra en anmälan om jag 
hade en brottsmisstanke oavsett vilken klient det gällde. Relationen till klien-
ten har ingen som helst betydelse eller inverkan på mitt beslut om jag ska göra 
en anmälan. Det svåra är definitionen av brott.” 
Beträffande revisorns opartiskhet och självständighet berättar Lindgren att en 
ny analysmodell utarbetats i och med införandet av den nya revisorslagen som 
gäller från och med den 1 januari 2002. En viktig ändring i den nya lagen är en-
ligt henne det nya sättet att se på revisorers opartiskhet och självständighet i ett 
revisionsuppdrag. Borta är de gamla förbudslistorna, ersatta av en logisk modell 
för analys av hot mot objektiviteten och av åtgärder som revisorn kan vidta för 
att minska eller eliminera hoten. FAR har givit ut en kommentar till analysmo-
dellen som stöd för tillämpningen. 
 
Hon berättar att de på KPMG inte drar sig för att anmäla brottsmisstanke, men 
att det råder osäkerhet om när det skall göras. Anmälningsplikten är ingenting 
som de alltid tar upp med sina klienter utan det händer ibland. Mildare brott 
kan göra att de väljer att avgå som revisor men klienterna vet att de inte ser mel-
lan fingrarna.  
 
Problemet som Lindgren ser är att mer och mer ansvar läggs på revisorerna när 
det gäller granskning och rapportering vilket leder till att det krävs specialise-
ring. Hon menar att det borde finnas andra alternativ, som till exempel att 
myndigheterna utför mer omfattande revisioner och försöker fånga upp brotten 
i stället för att lägga över det på revisorerna. 
 
Gällande skadeståndsskyldigheten anser Lindgren att risken för detta är liten 
eftersom misstanke finns om anmälan görs. Hon menar att risken för ska-
destånd är större om revisorn inte anmäler oegentligheter.  
 

4.2 Presentation av Öhrlings PricewaterhouseCoopers 
 

hrlings PricewaterhouseCoopers är ett av Sveriges ledande företag inom re-
vision och rådgivning med kontor på 130 orter och cirka 3 000 medarbetare. 
Öhrlings PricewaterhouseCoopers ägs av 226 yrkesverksamma revisorer och 

rådgivare. Företaget ingår i PricewaterhouseCoopers som är världens största 
revisionsföretag med 125 000 medarbetare på kontor i 140 länder. I tjänsteut-
budet ingår förutom revision även redovisning, riskhantering, skatterådgivning, 
corporate finance och annan revisionsnära rådgivning. (Öhrlings Pricewaterho-
useCoopers Årdredovisning, 2003) 

Ö
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4.2.1 Intervju med Karl-Olof Öhrn 
 
Öhrn arbetar som revisor på Öhrlings PricewaterhouseCoopers kontor i Luleå. 
Han har arbetat i branschen sedan 1974 och är auktoriserad revisor sedan 20 år. 
Öhrlings PricewaterhouseCoopers tillhör branschorganisationen FAR eftersom 
byrån är auktoriserad. Detta anser Öhrn ger fördelar i form av information som 
FAR ger ut samt att det är en kvalitetsstämpel för byrån att tillhöra branschor-
ganisation. Öhrn berättar att då byrån är stor har de även egna kvalitetskrav så 
det är inget som går att undkomma oavsett om byrån väljer att tillhöra någon 
branschorganisation eller inte. Medlemskapet i FAR är inget klienten efterfrågar 
enligt Öhrn, det tas inte heller upp i revisionsberättelsen, men hans åsikt är att 
klienterna ändå uppfattar det som bra. 
 

4.2.2 Revisionen 
 
Öhrn anser att revisionen vänder sig till ägarna eftersom det är ägarna som väl-
jer revisor och har rätten att säga upp denne. Han menar att intressenterna är 
viktiga, men att revisionen främst vänder sig till ägarna och att man som revisor 
vill ge ägarna och styrelsen en stämpel på att redovisningen som de ansvarar för 
är korrekt. De får en form av kvalitetsstämpel av revisorn som visar att företaget 
sköts och förvaltas på ett bra sätt. 
 
Öhrn har samma uppfattning om vad god revisionssed innebär som det är for-
mulerat i FAR. Han menar vidare att det är en förmån att som revisor få arbeta 
på en stor byrå då det innebär många arbetskamrater och sammankomster med 
dessa, vilket ger erfarenhetsutbyten. Han anser att dessa erfarenhetsutbyten är 
väldigt viktiga och säger; ”Jag skulle aldrig vilja köra en egen byrå”.  
 
Öhrn är delägare i Öhrlings PricewaterhouseCoopers och fungerar som ett 
”bollplank” för revisorer som arbetar inom koncernen i den norra regionen, det 
vill säga från Sundsvall och uppåt i landet. Öhrn menar att när många arbetar 
tillsammans så skapas en form av gemensamt utarbetad praxis. Öhrn anser 
även att den nya Revisionsstandarden som tillkommit är mer tydlig än tidigare 
ramverk revisorer arbetat efter. 
 

4.2.3 Revisorn 
 
Öhrn arbetar med såväl rådgivning som revision och menar att det i norrbotten 
inte skulle fungera att enbart arbeta med revision eftersom det inte finns nog 
många stora företag. Rådgivningen han arbetar med är främst gentemot kon-
kursförvaltare och banker, men det handlar även om rådgivning gällande gene-
rationsskiftesfrågor och ägarförändringar. 
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God revisorssed anser Öhrn är väldigt viktigt. Han berättar att de inom Öhrlings 
PricewaterhouseCoopers har egna regler som behandlar såväl etik som uppträ-
dande och arbetssätt. Dessa regler finns samlade i något de kallar Code  
Of Conduct som är väldigt omfattande. Etikreglerna som finns handlar enligt 
Öhrn om sunt förnuft. De berör förhållandet till kolleger, hur prissättning skall 
ske, att följa god revisionssed och så vidare. Det är, enligt honom, inget de går 
och tänker på utan de lever i det och det är väldigt viktigt.  
Öhrn säger; ”Revisor är man 24 timmar om dygnet. Man kan ibland tycka att 
man inte kan vara normal människa”. Han menar att det är ett måste med etik 
i revisorsyrket och ser väldigt positivt på exempelvis intervjun vi utför då han 
menar att det ofta kommer upp områden som revisorer inte normalt går och 
tänker på vilket gör att det ibland krävs betänklighet.  
 
Tystnadsplikten lyfter Öhrn fram som väldigt viktig och berättar att det är något 
de håller på väldigt hårt. Han menar att det är en viktig del i deras sätt att utföra 
sitt arbete bra, men det gäller även i förhållandet till kolleger. Öhrn säger att 
klienten måste kunna lita på att det som diskuteras inte förs vidare. Detta för att 
klienten skall kunna känna ett förtroende för revisorn. Han berättar att de ald-
rig har upplevt några problem med detta på kontoret. Själv är Öhrn revisor åt 
många konkurrerande företag, vilket gör tystnadsplikten väldigt viktig. Han sä-
ger; ”Jag har aldrig blivit bortvald av någon och det tycker jag är ett bra be-
tyg”. 
 

4.2.4 Anmälningsplikten 
 
Öhrn anser att det bästa med lagen om anmälningsplikt vid misstanke om brott 
är att den skapar ordning och reda. Han säger; ”Det bästa vi revisorer vet är 
ordning och reda”. Öhrn anser dock att det är fel att lägga informationsbördan 
gällande lagen hos revisorerna då det kan vara svårt för dem att få ut budskapet 
på ett bra sätt.  
 
Syftet med lagen är, enligt Öhrn, att minska den ekonomiska brottsligheten och 
staten väljer att nyttja revisorerna eftersom revisionen är lagstadgad. Själv har 
Öhrn aldrig behövt göra en anmälan och framhåller att de inte har den typen av 
kunder på byrån. 
 
Öhrn menar att lagen om anmälningsplikt vid misstanke om brott inte är 
passande utformad, och anser att det krävs mer från lagstiftarens sida för att 
lagen skall komma att tillämpas som det är tänkt. En orsak som han nämner är 
att lagen inte gör någon skillnad på stora och små bolag. 
 
Öhrn anser vidare att det råder stor okunskap bland revisorer gällande lagen 
och menar att revisorer behöver en mer gedigen revisorsexamen för att kunna 
arbeta med dessa frågor. Detta eftersom brotten behandlas i lagrum som inte 
används av revisorer och vilka inte ingår i revisorsutbildningen. Han påpekar 
dock att han inte har något emot att arbeta mot minskad brottslighet, men anser 
att det inte känns tryggt. Han känner sig inte förtrogen med uppgiften på så vis 
att han känner sig trygg.  
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Uttrycken ”kan misstänkas” och ”utan oskäligt dröjsmål” upplever inte Öhrn 
som klara och precisa utan tycker det är svårt att avgöra. Han menar att förstå-
else finns för uttrycken, men i vilket skede revisorerna skall agera är inte helt 
lätt att avgöra. Öhrn tror att det kommer att bli bättre och bättre med tiden när 
praxis utvecklas och stöd finns att söka i uttalanden och förordningar. Enligt 
signaler han fått och i artiklar han läst kommer lagen att utnyttjas mer och mer 
framledes. 
 
Brottstypen som Öhrn tror att revisorer närmast konfronteras med är bokfö-
ringsbrott av olika slag samt skattebrott. Han anser inte att det ingår i revisorns 
roll att leka detektiv och leta efter fel och ser därför anmälningsplikten som 
felaktig. Han säger; ”Finns det risk för avsiktliga fel måste man fråga sig om 
man ska vara kvar som revisor”. Policyn inom Öhrlings PricewaterhouseCoo-
pers är att inte ha sådana bolag då de anser att det ligger på deras ansvar att 
årsredovisningen är korrekt om de är påskrivande revisorer. Öhrn tror att fler 
revisorer i dag avsäger sig uppdrag i och med den nya lagen för att slippa ta dis-
kussion och det obehag som kan uppstå i samband med en brottsmisstanke. 
 
När lagen om anmälningsplikt vid misstanke om brott infördes hölls en utbild-
ning för alla kvalificerade revisorer internt på byrån. Alla påskrivande revisorer 
gick utbildningen, men kunskapen och insikten om lagen är trots allt varierande 
enligt Öhrn. Öhrlings PricewaterhouseCoopers har en helpdesk som revisorerna 
kan kontakta när det uppstår problem av olika slag som exempelvis gällande 
anmälningsplikten. Byrån har även egna jurister som revisorerna kan kontakta 
för att få råd och hjälp. Dialog förs även med jurister i Luleå kring funderingar 
som finns, dock ej gällande enskilda fall. Öhrn säger att han själv aldrig skulle 
anmäla brott till åklagare utan att först ha rådgjort med jurist. Han uttrycker 
sig; ”Det måste kollas med någon som kan lagrummet och det kan inte vi på 
det sättet”. 
 
Öhrn tycker inte att anmälningsplikten och tystnadsplikten står i konflikt med 
varandra utan anser att det mer är än fråga om att veta när vilken av plikterna 
gäller. Han menar att det krävs att revisorerna känner sig trygga i sin roll och i 
det arbete som de utför. Enligt Öhrn måste revisorerna få erfarenhet på området 
och praxis måste utvecklas, vilket det också kommer att göras med tiden. 
 
Gällande skadeståndsskyldigheten anser Öhrn att det är bra att den finns så att 
inte anmälningar görs i onödan. Han menar att det måste finnas uppenbara 
brister i dokumentationen om en revisor blir skadeståndsskyldig, vilket inte får 
vara fallet med tanke på revisorers dokumentationskrav.  
 

4.3 Presentation av Ernst & Young 
 

rnst & Young är ett av världens största revisionsföretag med över 103 000 
medarbetare i 140 länder som bedriver revision och revisionsnära tjänster.  
Verksamheten är indelad i fyra affärsområden; revision och affärsrådgiv-

ning till publika företag, revision och affärsrådgivning till privata företag, skat-
tefrågor samt rådgivning vid transaktioner. (Ernst & Young, Årsredovisning 
2003) 

E
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I Sverige ägs Ernst & Young av 206 yrkesverksamma revisorer och konsulter.  
Företaget har drygt 1 700 medarbetare på 75 kontor runt om i landet. (Ernst & 
Young, Årsredovisning 2003) 
 

4.3.1 Intervju med Charles Enryd 
 
Enryd arbetar på Ernst & Young i Luleå som auktoriserad revisor. Han har arbe-
tat i branschen sedan han blev färdigutbildad 1986, och har varit auktoriserad 
sedan 10 år tillbaka. Revisionsbyrån Ernst & Young tillhör branschorganisatio-
nen FAR men Enryd själv tillhör SRS. Han var medlem i SRS när han påbörjade 
sitt arbete hos Ernst & Young och valde att stå kvar som medlem då han ansåg 
att det var bra. Enryd anser att medlemskap i branschorganisation ger en form 
av garant till intressenter och är mycket bra. Framförallt så är det, enligt ho-
nom, mycket bra för små enmansbyråer som saknar intern kontroll då de får en 
form av kvalitetsstämpel genom medlemskapet. För större byråer som exempel-
vis Ernst & Young är de interna kontrollerna hårda och risken för jäv liten. 

4.3.2 Revisionen 
 
Revisionen vänder sig, enligt Enryd, till alla – ägarna och företagets intressen-
ter, det vill säga tredje man. Revisionen är en kvittens på att företaget förvaltats 
och drivits på ett bra sätt. Intressenterna ska kunna lita på att en ren revisions-
berättelse verkligen är riktig. Enryd påpekar även att det skiljer sig mellan stora 
och små företag och säger; 
 
”I större företag där inte ledningen kan ha full kontroll över samtliga enheter, 
filialer och dylikt framkommer ofta önskemål om att revisorerna skall grans-
ka vissa rutiner/processer för att säkerställa att dessa fungerar på ett till-
fredsställande sätt, och att inga oegentligheter förekommer. I mindre företag 
har ofta en, eller ett fåtal, personer kontroll över alla rutiner/processer inom 
företaget och då ställer inte ledningen samma krav mot revisorerna att de sä-
kerställer detta.” 
 
God revisionssed är, enligt Enryd, att framstå som oberoende på alla sätt och 
göra en ordentlig granskning. Lämnas en ren revisionsberättelse ska den vara 
rättvisande och revisorn ska ha granskat väsentligheter. Enligt Enryd ska revi-
sorn framstå som etisk och inte arbeta för kundens räkning på så vis att väsent-
ligheter utelämnas. Det gäller, enligt Enryd, att verkligen framstå som oberoen-
de och göra opartiska bedömningar då det är det enda som håller i längden. Han 
anser även att det tillhör god revisionssed att revisionen utförs på ett planerat 
och smidigt sätt, att det inte stör eller hindrar klienten i sitt vardagliga arbete. 
Klienten skall informeras och få tid till att förbereda sig. 
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4.3.3 Revisorn 
 
Enryd arbetar med såväl rådgivning som revision men anser att det är viktigt att 
se upp så att det inte uppstår någon form av jävssituation. Om problem eller 
osäkerhet uppstår i rollen som rådgivare har Ernst & Young egna jurister som 
kan hjälpa till med att bedöma vilka råd, som kan och får ges, utan att någon  
 
jävssituation uppstår. Enryd berättar vidare att den som är revisor i ett företag 
inte får ge råd till klienten på grund av att det i ett sådant fall kan uppstå ett 
självgranskningshot.  
 
Gällande rollen som såväl rådgivare som revisor anser Enryd att revisorns opar-
tiskhet och självständighet helt klart kan riskeras, och då framförallt i mindre 
företag. Inom Ernst & Young har revisorn alltid någon med sig när det gäller 
sådana uppdrag. Enryd säger;  
 
”Det är viktigt att inte hamna i en rådgivningssituation där man i ett senare 
skede i samband med revisionen finner att rådgivningen var av sådan art att 
jäv uppstår när man ska granska sin egen rådgivning.” 
 
God revisorssed anser Enryd faller samman med god revisionssed. Han uttryck-
er; ”Det gäller att inte ge vika för påtryckningar och liknande”. Enryd anser att 
det handlar om att uppträda på ett redbart sätt som inger förtroende utåt. Etik-
reglerna tycker Enryd är viktiga och menar att de hela tiden finns i bakhuvudet 
och styr arbetet. ”Det är revisorns budord – vår manual som vi arbetar efter. 
Det handlar om att uppträda på ett objektivt och auktoritärt sätt och inte ge 
vika för påtryckningar”. 
 
Gällande tystnadsplikten anser Enryd att den helt klart är viktig och att den all-
tid måste finnas i åtanke. De som anställs hos Ernst & Young får underteckna 
ett avtal beträffande tystnadsplikten som gäller såväl internt som externt. Enryd 
berättar ”även bland kollegorna inom det egna kontoret gäller det att inte tala 
vitt och brett om klienterna”. 
 

4.3.4 Anmälningsplikten 
 
Lagen om anmälningsplikt vid misstanke om brott anser Enryd är bra på sitt 
sätt och ser inget konstigt med att den tillkommit. Gällande bokföringsbrott 
tycker han att det kan vara svårt med tanke på att gränsen mellan vad som ska 
anmälas och vad som inte behöver anmälas är hårfin. Syftet med lagen är, enligt 
Enryd, att få fram ekobrottslighet snabbt då revisorer har möjlighet att se så-
dant under löpande år. Han menar också att lagen framöver kommer att uppfyl-
la sitt syfte och säger; ”50 anmälningar som det är i dagsläget är fler än 0”. 
 
Fördelarna med anmälningsplikten ser Enryd som många, men framförallt 
tycker han att det är bra att saker som inte syns utifrån sett kommer fram. Han 
anser att tystnadsplikten tidigare har hindrat revisorer att vid misstanke om 
brott vidta någon annan åtgärd än att avsäga sig uppdraget.  
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Nackdelen med lagen som Enryd kan se är att det kan vara jobbigt och obehag-
ligt att behöva göra en anmälan. Enryd har i dagsläget själv inte behövt göra 
någon anmälan och anser vidare att lagen inte har påverkat hans arbete och roll 
som revisor annat än att han vet om att den finns där, och att den finns i åtanke 
när han utför sitt arbete.  
 
Ernst & Young har en policy på kontoret angående hur revisorerna skall gå till 
väga när de misstänker brott hos sina klienter. Innan anmälan sker skall de re-
sonera med någon kollega och sedan kontakta byråns egna jurister som i sin tur 
avgör vad som skall göras. Enryd säger; ”Vi får inte anmäla utan godkännande 
från dem”. Om juristerna beslutar att det aktuella fallet inte skall anmälas do-
kumenteras allt material så att det finns tillgängligt som bevisning om något 
skulle gå snett. Alla revisorer på Ernst & Young i Luleå är personligt valda av 
sina klienter och arbetsgången enligt policyn är viktig för att revisorernas för-
säkringar skall gälla om det skulle uppstå några problem. 
 
Brottstyperna som Enryd nämner i samband med vår diskussion kring lagen om 
anmälningsplikt är i första hand bokföringsbrott men även bestickning, muta, 
mannamån, förskingring, häleri samt penningtvätt nämns. 
 
Enryd anser att revisorers utbildning är förenlig med kraven som ställs på dem i 
samband med införandet av lagen. Enligt honom räcker utbildningen till för att 
de ska kunna göra grova översiktliga bedömningar. Det straffrättsliga får sedan 
byråns jurister ta ställning till. Enryd berättar att de på Ernst & Young inte fått 
någon speciell utbildning på området när lagen infördes men att de har fått 
mycket information i form av exempelvis interna PM, branschtidskrifter och 
annat. De har även ett intranät samt ett globalt nät där revisorer och annan ex-
pertis får dela med sig av sina erfarenheter och kunskap. 
 
Enryd anser inte att lagen om anmälningsplikt vid misstanke om brott är svår, 
men inte heller helt klar. Han säger; ”Den är inte helt glasklar men det finns 
utsatt vilka paragrafer i brottsbalken som gäller”. Enryd menar dock att det är 
klart i vilka sammanhang som revisorer bör reagera. Gällande uttrycken ”kan 
misstänkas” och ”utan oskäligt dröjsmål”, som inte finns definierade i lagen, 
anser Enryd att det skall handla om att en misstanke föreligger med 40-60 pro-
cents säkerhet. Tidsfristen handlar om två veckor vilket han anser är för lite 
med tanke på att det oftast är fler än en inblandad. 
 
Angående tystnadsplikten kontra anmälningsplikten anser inte Enryd att de har 
några direkta motsatsförhållanden. Tystnadsplikten innebär, enligt honom, att 
inte obehöriga skall få ta del av vad som händer och vad som sagts, medan an-
mälningsplikten är viktig och endast träder i kraft när oegentligheter finns. Han 
menar att anmälan görs när det verkligen finns behov av det, och att det enbart 
är personer som kan uttala sig i fallet som får ta del av anmälan. Enryd anser att 
de bägge plikterna är lika viktiga, men att tystnadsplikten ska gälla så länge den 
är gångbar, vilket även är en självklarhet för honom. Att tystnadsplikten får 
släppas i samband med anmälan vid misstanke om brott anser Enryd är bra i 
exempelvis konkurssituationer då revisorerna, vilka har insikt i företagens ange-
lägenheter, tidigare inte har kunnat göra något på grund av tystnadsplikten. 
Genom anmälningsplikten har revisorer, enligt Enryd, fått en större upplys-
ningsplikt vilket han tycker är bra.  
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Enligt Enryd har inte lagen om anmälningsplikt lett till något försämrat förtro-
ende mellan revisorer och klienter så länge klienten i fråga inte blir berörd av 
lagen. Han säger; ”Sådana klienter vill man inte ha”. Många av klienterna är 
enligt honom medvetna om att lagen finns, men det är inget som de informerar  
dem om. Enryd anser inte att lagen direkt påverkar när det gäller valet av klien-
ter och branscher, men säger att den lett till att de tänker sig för lite extra då nya 
klienter tillkommer. Om det verkar som att något inte är i sin ordning kan det, 
enligt Enryd, göra att de avsäger sig uppdraget.  
 
En god relation mellan revisor och klient kan enligt Enryds uppfattning möjli-
gen påverka benägenheten att anmäla brottsmisstanke, trots att det för revi-
sorns del innebär risker. Han säger; ”Jag känner personligen inte så och skulle 
aldrig ta den risken”. För mindre revisionsbyråer kan det, enligt Enryd, vara 
mer känsligt då en anmälan kan leda till att en stor kund faller bort och resulte-
ra i stora inkomstbortfall för byrån.  
 
Skadeståndsskyldigheten är Enryd medveten om och hans åsikt är att det är bra 
så att inte revisorer tar för lättvindligt på saker och anmäler för minsta lilla. Han 
menar att det måste finnas ordentliga grunder som gör att revisorer reagerar 
och går vidare med en misstanke.  
 
Enryd förstår inte varför så många revisorer är negativa till anmälningsplikten 
då han själv ser den som positiv. Orsaker som han kan tänka sig ligger bakom 
detta är att många inte vill ta obehaget och konflikten, då det kan vara grova 
saker som ligger bakom en anmälan. Enryd tror också att det kan bero på att det 
tidigare var bekvämt då de slapp bry sig om att fundera kring brott och anmäl-
ningar och säger; ”Revisorer satt skyddade i sin bubbla”. 
 

4.4 Presentation av Deloitte 
 

runden till det nuvarande revisions- och konsultföretaget Deloitte lades i 
början av 1980- talet när två av de stora globala revisionsbolagen, Touche 
Ross Group och Deloitte, Haskins & Sells, gick samman under namnet De-

loitte & Touche. Företaget har 120 000 medarbetare i närmare 150 länder och 
tillhör ett av världens starkaste globala nätverk. I Sverige har Deloitte cirka 
1 000 medarbetare fördelade på ett trettiotal orter runt om i landet. Företaget 
erbjuder förutom revision tjänster som finansiell rapportering, verksamhetsut-
veckling, förvärv och avyttringar, skatterådgivning, riskhantering, värdering 
samt outsourcing av ekonomifunktioner. Deloittes målsättning och vision är att 
vara det naturliga valet för företag när de söker högkvalitativa tjänster. 
(www.deloitte.se, 2004-12-01) 

G

 

4.4.1 Intervju med Karl-Åke Larsson 
 
Larsson arbetar som revisor och kontorschef på Deloitte i Luleå. Han har varit 
verksam i branschen i 30 år och är auktoriserad revisor sedan 1983. Deloitte 
tillhör branschorganisationerna FAR och SRS.  
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Larsson anser inte att ett medlemskap i en branschorganisation ger klienter och 
intressenter någon absolut kvalitets garanti, även om alla medlemmar i revi-
sorsorganisationerna genomgår kvalitetskontroller. Han säger också att det kan 
vara så att klienter väljer en byrå på dessa grunder, men att det är ett ställnings-
tagande som görs innan de kontaktar revisionsbyrån i fråga. 
 

4.4.2 Revisionen 
 
Revisionen vänder sig till ägarna i första hand, enligt Larsson. Detta på grund av 
att det är ägarna som väljer den revisor bolaget skall ha. Larsson anser även att 
samhället i stort, samt externa intressenter till bolaget, har nytta av revisionen. 
Det gäller, enligt Larsson, att revisorn gör ett ansvarsfullt arbete och uppträder 
ansvarsfullt i sin roll för att få förtroende från klienter och intressenter. 
 
God revisionssed är, enligt Larsson, ett begrepp som anger den standard och 
ambitionsnivå vilket kan ses som en norm inom branschen. Denna norm för-
ändras ständigt beroende på vilka lagar som tillkommer och förändras samt be-
roende på vad branschorganisationen anser. 
 

4.4.3 Revisorn 
 
Larsson arbetar mycket med såväl rådgivning som revision. Gällande denna 
dubbelroll anser han att den helt klart utgör en risk för revisorns opartiskhet 
och självständighet, vilket gör att gränsdragningen däremellan måste iakttas 
med stor noggrannhet. 
 
God revisorssed anser Larsson handlar om de personliga bedömningarna som 
revisorer gör. Han menar att begreppet handlar mer om revisorsrollen och inte 
revisionen i sig. Revisorsnämnden och branschorganisationerna formulerar hur 
revisorer bör bete sig i sin roll. I samband med detta nämner Larsson exempel-
vis; tystnadsplikten, oberoendet, kvalitetskontroller, integriteten samt förhål-
landet till kollegor. När det gäller etikreglerna säger Larsson; ”Man blir itutad 
dem hela tiden och då främst i en större organisation”. Han menar att det på 
en mindre revisionsbyrå går att göra ”lite som man själv vill”, medan det i stör-
re organisationer finns hårdare kvalitetskontroller. Larsson tycker också att det 
är ganska självklart hur man som revisor ska bete sig när man arbetat ett tag. 
 
Gällande tystnadsplikten ser Larsson den som en grundprincip i relationen mel-
lan uppdragsgivare och revisor. Han säger; ”Den är självklar och går inte att 
tumma på. Tystnadsplikten är en av hörnstenarna som det trycks oerhört på”. 
Han berättar att alla nya medarbetare som börjar arbeta på Deloitte får skriva 
under en förbindelse gällande tystnadsplikten. Internt på Deloitte gäller inte 
tystnadsplikten lika hårt då medarbetarna, enligt Larsson, måste kunna kom-
municera fritt med varandra. 
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4.4.4 Anmälningsplikten 

 
Larsson har inte själv haft anledning att överhuvudtaget fundera kring lagen om 
anmälningsplikt vid misstanke om brott då han inte haft sådana klienter. Han 
menar att det i norra delen av landet existerar väldigt lite brottslighet av den art 
som lagen behandlar, och anser därför att den inte påverkat hans arbete som  
revisor. Larssons åsikt är att lagen är bra ur lagstiftarens synpunkt då den avser 
att upptäcka brott som rör ekonomisk brottslighet, men han ställer sig frågande 
till om den överhuvudtaget används. 
 
Syftet med lagen är, enligt Larsson, att lättare kunna komma till rätta med eko-
nomisk brottslighet, men han anser att syftet inte uppfylls med tanke på att så få 
anmälningar görs. Larssons åsikt här är att det inte finns fog för en särskild lag-
stiftning om anmälningsplikt, då den knappt tillämpas. 
 
Gällande anmälningsplikten och hur den påverkar revisorns roll anser Larsson 
att effekten hade blivit märkbar om lagen hade använts mer men att den, med 
tanke på hur det ser ut i dagsläget, inte påverkar rollen alls. Larsson anser att 
om lagen hade använts i större utsträckning hade revisorer fått en näst intill 
polisiär funktion, vilket hade inneburit en radikal förändring på dennes roll. 
 
Deloitte har inte någon speciell policy som rör anmälningsplikten trots att de i 
dag är den fjärde största revisionsbyrån i landet. Vad som däremot finns är en 
policy för hur det skall gå till när orena revisionsberättelser behandlas. Detta ser 
Larsson som en del av revisorers vardag då det dagligen skrivs orena revisions-
berättelser i deras arbete. Han berättar också att Deloitte inte har haft behov av 
att förse sig med egna jurister som kan bistå med hjälp gällande brottsmisstan-
kar då detta är nästan obefintligt. Larsson säger vidare att han själv skulle råd-
fråga brottsmålsjurist om han försattes i en sådan situation där en anmälan var 
nödvändig. 
 
Brottstyperna som Larsson nämner i samband med vår diskussion angående 
lagen är att det rör sig om ekonomisk brottslighet, där allt tänkbart skulle kunna 
inträffa, men ser bokföringsbrott, skattebrott och brott mot borgenärer som 
närmast till hands. Larsson anser att revisorns kunskap och kompetens räcker 
till för att kunna ta ställning i dessa typer av brott. Detta med tanke på att be-
dömningarna som revisorer bör göra kring brottsmisstankar innebär att endast 
svaga skäl krävs. Han ser inte detta som något dilemma. Larsson har inte själv 
gått någon utbildning i samband med införandet av lagen men håller sig upprät-
tad på området genom branschtidningar och liknande. 
 
Angående uttrycken ”kan misstänkas” och ”utan oskäligt dröjsmål” anser Lars-
son att de inte är lätta att tolka och säger att det nog kan diskuteras hur mycket 
som helst kring dessa. Han anser dock inte att formuleringarna är några pro-
blem ”för om man stöter sig med brottslighet vet man i alla fall vad som ska 
göras”. Lagstiftningen i sig tycker han inte är svår att förstå. 
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Tystnadsplikten kontra anmälningsplikten ser Larsson som ett stort dilemma 
och säger att han haft stora funderingar kring detta och att lagen överhuvudta-
get kom. Larsson säger; ”Dessa plikter är nästan oförenliga vilket gör lagen till 
ett ganska trubbigt instrument”. Han anser vidare att dessa två plikter inte går 
att jämföra då tystnadsplikten är något revisorer lever med varje dag medan 
anmälningsplikten är något de knappt hört talas om. 
 
Lagen är heller ingenting de på Deloitte informerar sina klienter om och Lars-
son har inte heller stött på att någon klient ställt frågor kring den. Han säger 
dock att han tror att de som kan tänkas drabbas av lagen också är väl medvetna 
om den. Larssons åsikt är att dilemmat mellan tystnadsplikt och anmälnings-
plikt med största sannolikhet påverkar förtroendet mellan revisor och klient, 
och då framförallt om något olagligt pågår i företaget. Dessa klienter törs inte 
berätta allt för revisorn. 
 
Larsson berättar att de på Deloitte, innan de accepterar nya uppdrag, går ige-
nom och gör en bedömning rörande vad uppdraget kan föra med sig. Uppdrag 
där det kan tänkas att ekonomisk brottslighet förekommer håller de sig ifrån. 
Det handlar, enligt Larsson, inte om att de i och med införandet av lagen börjat 
sålla klienter och branscher, utan säger att det är något de gör för sin egen skull. 
 
Beträffande skadeståndsskyldigheten så anser inte Larsson att det är något 
konstigt med den. Han menar att även ett dåligt utfört arbete leder till ska-
destånd för revisorn. Att benägenheten att anmäla brott skulle påverkas av en 
god relation mellan revisor och klient har Larsson svårt att tro med tanke på att 
underlåtenhet att anmäla ej leder till några konsekvenser.  
 
Att revisorer överlag är negativa till lagen om anmälningsplikt vid misstanke om 
brott tror Larsson beror på att den inte har fått det syfte som lagstiftaren avsåg.  
 
Larsson menar också att det inte kan regleras och lagstiftas om allt då det inte 
då får avsedda effekter. Lagen har ingen praktisk innebörd enligt honom utan är 
endast något som verkar bra och ser bra ut. 
 

4.5 Presentation av Revisionstjänst EOB AB 
 

evisionstjänst EOB AB är ett Norrbottensföretag som grundades av Esbjörn 
Berggren 1976. I dag har företaget kontor i Luleå, Gällivare och Kiruna.  
Medarbetarna är i huvudsak revisorer (kvalificerade, godkända eller aukto-

riserade av Revisorsnämnden) och redovisningskonsulter, men även specialist-
kompetens i form av skatteexpertis finns. De tjänster som företaget erbjuder är 
revision, löpande bokföring och personlig rådgivning inom hela det företags-
ekonomiska området. Revisionstjänst EOB AB:s affärsidé är att erbjuda ett brett 
utbud av kvalificerade ekonomitjänster till företag som inser betydelsen av 
kompetens och engagemang utöver det vanliga. (www.eob.se, 2004-12-01) 

R
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4.5.1 Intervju med Mats Nilsson 
 
Nilsson arbetar som revisor och har arbetat i yrket i 17 år. Av dessa 17 år har han 
varit kvalificerad, det vill säga, auktoriserad revisor i 11 år. Nilsson, samt de fles-
ta andra på Revisionstjänst EOB AB, tillhör branschorganisationen SRS vilket 
Nilsson anser är en fördel gentemot klienter och intressenter. Han berättar att 
det är få klienter som frågar efter medlemskap, men att detta ändå ger dem en 
form av garanti för att revisionsbyrån och revisorerna håller en hög kvalitet. 
 

4.5.2 Revisionen 
 
Revisionen vänder sig, enligt Nilsson, till alla, intressenter, ägare, myndigheter, 
banker, leverantörer med flera. Till ägarna vänder den sig, enligt honom, fram-
förallt då det finns flera ägare. God revisionssed handlar, enligt Nilsson, om att 
följa revisionsprocessen och nya Revisionsstandarden. Om dessa regelverk följs 
så följs också god revisionssed menar Nilsson. 
 

4.5.3 Revisorn 
 
Nilsson arbetar med såväl rådgivning som revision och menar att det kan på-
verka revisorns opartiskhet och självständighet. Av denna anledning poängterar 
Nilsson hur viktigt det är att ta de regler som finns på området i beaktning när 
arbete utförs. Han berättar också att ”det gäller att se upp så att man som revi-
sor inte är för mycket involverad i viss rådgivning”. Uppstår situationer där 
rådgivningsbiten är omfattande är det, enligt Nilsson, bättre att överlåta rådgiv-
ningen till någon annan på revisionsbyrån. ”Det gäller att man som påskrivan-
de revisor ej granskar sina egna råd”, poängterar Nilsson vidare.  
 
God revisorssed handlar, enligt Nilsson, om att följa det regelverk som finns om 
exempelvis tystnadsplikt och opartiskhet.  
 
Nilsson anser att byrån och dess revisorer får en kvalitetsstämpel, ett gott för-
troende, genom att hålla en hög kvalitet och utföra noggranna arbeten. 
 
Nilsson menar att de etiska reglerna finns med i bakhuvudet hela tiden i allt ar-
bete som utförs. Om funderingar uppstår finns regelverket alltid till hands där 
revisorer kan slå upp vad som gäller kring de olika problem de ställs inför. Vida-
re berättar Nilsson att analysmodellen är något som görs på varje revisionsupp-
drag. Han säger; ”Analysmodellen är en pågående process som ligger med hela 
tiden. Så fort något nytt uppstår måste man fundera över om man kan ha 
kvar klienten eller om motåtgärder kan göras”.  
 
Gällande tystnadsplikten anser Nilsson att den är viktig och måste hållas sten-
hårt på. Klienterna måste, enligt honom, kunna ha det förtroendet för revisorn 
och veta att det som sägs till revisorn stannar hos denne. 
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4.5.4 Anmälningsplikten 
 
Anmälningsplikten är något som Nilsson inte har behövt använda sig av i dags-
läget då han inte har anmält någon misstanke om brott. Lagen är inte heller nå-
got som han som revisor jublar över. Han anser att revisorer tar med saker som 
uppdagas i samband med revision i revisionsberättelsen. Härefter kunde någon 
annan, enligt Nilsson, ta vid och se över den biten. Nilsson anser att det lastas 
över mer och mer uppgifter och ansvar på revisorerna i och med lagen. 
 
Syftet och fördelen med lagen är, enligt Nilsson, att komma åt den ekonomiska 
brottsligheten. Han berättar att orena revisionsberättelser som skrivs skickas till 
PRV och skattemyndigheten, men att det ändå inte kan säkerställas att detta går 
vidare, trots att någon form av ekonomisk brottslighet uppdagats. Genom att 
ålägga revisorerna anmälningsplikt kommer sådan brottslighet fram. Nilsson 
anser dock inte att syftet med lagen är uppfyllt med tanke på att så få brott an-
mälts. Enligt honom kan en anledning till att så få anmälningar görs vara okun-
skap på området bland revisorer. 
 
Nilsson anser inte att lagen påverkat hans arbete som revisor annat än att den 
finns där och att han har den i åtanke när han utför sitt arbete. Han menar att 
lagen inte lett till att han som revisor går djupare och letar efter ekonomisk 
brottslighet. Med detta anser han att arbetet påverkas först när han dyker på 
något brott. Angående rollen som revisor anser Nilsson inte att den har föränd-
rats i och med införandet av lagen annat än att fler och fler uppgifter läggs på 
revisorer. 
 
Nilsson berättar att det råder osäkerhet kring lagen om anmälningsplikt och då 
främst på området gällande bokföringsbrott där gränsen för vad som skall, och 
vad som inte skall anmälas är hårfin. Nilsson säger; ”Det gäller att veta var 
gränsen går och det är det ingen som riktigt vet. Man får fråga sig om det är 
bokföringsbrott eller ej”. Han berättar att det de senaste åren har tagits upp på 
förslag att en för sent inlämnad årsredovisning kan komma att klassas som bok-
föringsbrott, vilket leder till att det blir anmälningspliktigt. Övriga brott får sty-
relsen, enligt Nilsson, chansen att rätta till men en för sent inlämnad årsredo-
visning går inte att rätta till då den redan är för sent upprättad. Som revisor är 
det på grund av detta viktigt att upplysa klienten om anmälningsplikten, vilken, 
enligt Nilsson, endast ett fåtal klienter är medvetna om. 
 
På Revisionstjänst EOB AB finns ingen uttalad policy rörande anmälningsplik-
ten, utan revisorerna kontaktar Svenska Revisorsamfundet (SRS) vid tveksam-
heter vilket också har hänt vid ett par tillfällen enligt Nilsson. Rörande brottsty-
perna som omfattas av anmälningsplikten är det något som Nilsson känner till 
på ett ungefär. Han säger; ”det är ingenting man helt har i huvudet utan man 
måste läsa på när man är fundersam”.  
 
Nilsson har deltagit vid ett SRS seminarium som behandlade anmälningsplikten 
i samband med att lagen infördes, men anser inte att revisorer är experter på 
området. Han säger; ”för att kunna området utan och innan så bör man nog 
vara jurist, vilket vi inte är”.  
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Reglerna gällande lagen anser inte Nilsson är helt lätta att förstå och menar att 
det kan bero på att han som revisor inte berörs så ofta och behöver sätta sig in i 
dem. Okunskap om lagen tror han kan vara en orsak till att vissa brott inte upp-
täcks.  
 
Tystnadsplikten i förhållande till anmälningsplikten anser inte Nilsson är något 
problem då en anmälan inte strider mot tystnadsplikten. Han menar att det är 
en självklarhet att brott skall uppdagas och att oriktigheter skall komma fram.  
Nilsson säger att tystnadsplikten ligger i grunden och är viktigare men att avsteg 
måste göras vilket också är en fördel gentemot intressenter. Handlar det om 
brott, och då framförallt grövre brott, måste anmälningsplikten, enligt honom, 
väga starkare. 
 
Nilsson tror inte att lagen har lett till ett minskat förtroende mellan revisor och 
klient och anser inte att revisorsrollen har påverkats av lagen. Han säger dock 
att relationen mellan revisor och klient kan påverka benägenheten att anmäla 
brott, och att han som revisor ej vill hamna i den sitsen. Vidare säger Nilsson att 
lagen i någon mån kan ha påverkat valet av klienter och branscher och även lett 
till att vissa branscher undviks. Han säger; ”oseriösa klienter finns i alla bran-
scher, i större eller mindre utsträckning, och att det kan påverka”. 
 
Skadeståndsskyldigheten som finns i och med lagen är Nilsson inte nämnvärt 
bekant med, men känner dock till att fel begångna av revisorer kan leda till ska-
destånd. Detta anser han är ett dilemma vid tveksamheter.  
Nilssons åsikt är att syftet med revisionen inte är att upptäcka brott, utan mer 
något revisorer stöter på. Han anser på grundval av detta att en revision, som är 
gjord enligt god revisionssed, inte borde leda till skadestånd. Om en revisor å 
andra sidan inte har gjort sitt jobb är skadeståndet, enligt Nilsson, en självklar-
het. 
 
Revisorers negativa inställning till lagen tror Nilsson kan bero på exempelvis en 
okunskap som i sin tur kan leda till skadestånd om felaktiga bedömningar görs. 
Även det faktum att revisorer ålagts fler uppgifter i sin roll som inte hör till revi-
sionen tror Nilsson kan vara en orsak. 
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5. Analys 
 
I detta kapitel kommer vi att analysera resultaten från vår empiriska under-
sökning och ställa dessa mot de teorier, lagar och rekommendationer som vi 
tagit del av och framställt i kapitel tre. Genom denna jämförelse vill vi skapa 
oss en djupare förståelse för ämnesområdet samt se vilka likheter och skillna-
der som finns.  

5.1 Revisorn och revisionen 
 
amtliga revisorer i vår undersökning har många års yrkeserfarenhet och är 
auktoriserade enligt föreskrifterna i bland annat revisorslagen. Enligt Fant 
(1994) bör de stränga kraven som finns uppsatta för auktorisering av reviso-

rer skapa ett förtroende för revisorers kompetens. 

S
 

5.1.1 Revisionen 
 
Revisorerna i vår undersökning anser att revisionen vänder sig till samtliga in-
tressenter, det vill säga ägare, kunder, leverantörer, anställda, myndigheter med 
flera. Detta stämmer väl överens med Bruzelius & Skärvad (1989) som menar 
att alla som på något sätt har en utbytesrelation med företaget är att betrakta 
som företagets intressenter. Revisorerna menar att samtliga intressenter måste 
kunna lita på att företagets ekonomiska information är rättvisande och riktig 
och att väsentligheter har granskats. Att revisionen är till för att ge trovärdighet 
åt företags finansiella information är något som FAR framhåller i sin Revisions-
bok (2004). God revisionssed anser samtliga revisorer är att följa den praxis och 
de regelverk som finns, samt att utföra ett grundligt arbete. FAR (2004) fram-
ställer god revisionssed som god sed bland erfarna revisorer vilken utvecklas 
både inom FAR och ute på revisionsbyråerna.  
 

5.1.2 Revisorn 
 
Fyra av revisorerna vi intervjuat tillhör någon branschorganisation såsom FAR 
eller SRS. Detta anser dessa revisorer vara en fördel gentemot klienter och in-
tressenter, medan den femte inte tycker att ett medlemskap ger någon form utav 
kompetens garanti. Hon menar istället att intressenterna väljer revisor på andra 
grunder vilket, enligt henne, ofta kan vara personrelaterat. Detta stämmer väl 
överens med Fant (1994) som framställer att ett medlemskap i exempelvis FAR 
kan ge både intressenter och klienter en form av garanti för att revisorn följer de 
fastställda regler som finns.  
 
FAR framhåller att revisorer i sitt yrke kan uppträda i olika roller. Det mest ty-
piska är lagstadgad revision i aktiebolag, men de är också uppskattade rådgivare 
inom områden som har ett naturligt samband med revisionsverksamheten. 
Samtliga revisorer i vår undersökning arbetar med såväl revision som rådgiv-
ning.  
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Tre revisorer anser att denna ”dubbelroll” kan utgöra en risk och menar att det 
gäller att vara vaksam så att det inte leder till att egna råd granskas. Övriga revi-
sorer anser däremot att det finns uppställt i praxis och lag vad som får göras och 
vad som inte får göras och ser därmed ingen risk med detta. Arvidsson (1995) 
menar att denna ”dubbelroll” är naturlig och ingår i revisorers arbetsuppgifter 
medan Cassel (1996) framhåller att detta innebär en risk då det kan leda till att 
revisorn granskar sina egna råd vilket inte är förenligt.  
 
God revisorssed omfattas enligt FAR av etiska regler och normer som riktar sig 
till yrkesutövande revisorer i syfte att ge vägledning och hjälp i frågor som rör 
god yrkessed. Alla revisorer i vår undersökning anser att god revisorssed hand-
lar om att följa de lagar och regler som styr revisorn i sitt arbete. De menar att 
det handlar om att uppträda redbart och inge ett förtroende utåt. ”Revisor är 
man tjugofyra timmar om dygnet. Man kan ibland tycka att man inte kan 
vara normal människa” (Revisor Öhrn, s 26). Detta stämmer väl överens med 
Bergman Marcus & Holm (2003) som menar att syftet med de etiska reglerna är 
att skapa ett förtroende hos allmänheten. De etiska reglerna tycker revisorerna 
är viktiga och menar att de hela tiden finns i bakhuvudet och styr arbetet. Reg-
lerna är ingenting som revisorerna läser på utan de finns där naturligt och ses 
som självklara.  
 
Alla revisorer i vår undersökning ser tystnadsplikten som mycket viktig och an-
ser att den är en grundprincip i relationen mellan uppdragsgivare och revisor. 
De menar att de inte skulle få tillgång till information från sina klienter om inte 
tystnadsplikten fanns. Det handlar enligt dem om att klienten måste känna fullt 
förtroende för revisorn och veta att information som lämnas stannar hos denne. 
Detta stämmer väl överens med vad som framhållits i kapitel tre då tystnads-
plikten är lagstadgad och något som även FAR framhåller som enormt viktigt. 
”Den är självklar och går inte att tumma på. Tystnadsplikten är en av hörn-
stenarna som det trycks oerhört på” (Revisor Larsson, s 32). 
 
Det finns många lagar och regler som styr revisorn i sitt arbete vilket också 
framkommer i såväl empiri som teori. Samhället stiftar lagar som såväl företag 
som revisorer ska följa som exempelvis aktiebolagslagen. Från och med den 1 
januari 1999 har lagen om anmälningsplikt tillkommit i aktiebolagslagens 10 
kapitel. Den nya lagen riktar sig till revisorer och syftet är, enligt Aktiebolags-
kommittén (SOU 1995:44), att stärka yrkesgruppens brottsförebyggande roll i 
kampen mot den ekonomiska brottsligheten.  
 

5.2 Lagen om anmälningsplikt vid misstanke om brott 
 

Enligt Larsson (2004) är bakgrunden till lagens införande att revisorerna 
sågs som en potentiell, men till viss del outnyttjad brottsförebyggande 

resurs. Samtliga revisorer i vår undersökning förstår tanken bakom anmäl-
ningsplikten, då de genom sin granskning under löpande år, får tillgång till in-
formation som kan vara till hjälp för att upptäcka brott. Detta stämmer överens 
med Munter & Ratcliffe (1998) som menar att olika faktorer för oegentligheter 
ofta kommer till revisorns kännedom under revisionen.  
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Revisorerna i undersökningen menar att de redan, sedan tidigare, ger anmärk-
ningar i revisionsberättelsen om något fel uppdagas och anser att exempelvis 
skattemyndigheten eller PRV, som får ta del av de så kallade ”orena” revisions-
berättelserna, kunde föra ärendet vidare. I Propositionen (1997/98:99) fram-
kommer att ett av skälen till lagens tillkomst var att revisorers möjlighet att ge 
anmärkningar i revisionsberättelsen sågs som ett otillräckligt påtryckningsme-
del för att skydda bolag och dess intressenter.  
 
Samtliga revisorer i vår undersökning är eniga om att syftet med anmälnings-
plikten är att minska den ekonomiska brottsligheten, men att lagen inte uppfyl-
ler sitt syfte än i dag på grund av att så få anmälningar görs. De anser att syftet 
med lagen är bra, men att den dock inte är något som de jublar över då de tycker 
att det är fel att ålägga revisorerna fler och fler uppgifter.  

 

5.2.1 Lagens innebörd för revisorer 
 
Dahlqvist & Holmquist (2004) framhåller att en revisor löpande skall underrät-
ta företagsledningen om felaktigheter som upptäcks under granskningen. Därtill 
kommer att revisorer i aktiebolag numera också har en skyldighet att anmäla 
brottsmisstanke enligt aktiebolagslagen. Revisorerna i vår undersökning anser 
inte att lagen har påverkat deras arbete mer än att den finns där och att de har 
den i åtanke när de utför sitt arbete. Flera revisorer menar att lagen inte har lett 
till att de går djupare och granskar för att leta efter ekonomisk brottslighet. De 
menar att det inte ingår i revisorns roll att leka detektiv och leta efter fel. En re-
visor menar dock att om lagen använts i större utsträckning så hade revisorer 
fått en näst intill polisiär funktion, vilket hade inneburit en radikal förändring 
av revisorns roll. Som det ser ut i dagsläget så anser inte revisorerna att revi-
sorsrollen har förändrats i och med införandet av lagen annat än att fler och fler 
uppgifter belastas yrkesgruppen. Detta framhålls även av SOU:s utredning 
(1995:44) där det sägs att revisorn kan riskeras att uppfattas som någon form av 
polis i och med att dennes uppgifter glider över till att bli sådana som normalt 
skall utföras av myndigheter. Endast en av de revisorer vi intervjuat har behövt 
göra en anmälan gällande misstanke om brott. De övriga revisorerna menar att 
de inte har sådana klienter och en anser att det i norra delen av landet existerar 
väldigt lite brottslighet av den art som lagen behandlar.  
 
Samtliga revisorer anser att de vet vilka brott som omfattas av lagen och nämner 
bokföringsbrott och skattebrott som de brott de tror revisorer närmast konfron-
teras med. En revisor anser dock att denne kan behöva läsa på om de brott som 
berörs av plikten då vissa funderingar finns. En annan revisor menar att denne 
utav erfarenhet har fått en viss känsla för vilka brottstyper som gäller, men att 
det är svårt att veta när brottet är tillräckligt grovt för att behöva anmälas. Skyl-
digheten att agera vid misstanke om brott gäller, enligt Leijonhufvud & Wenn-
berg (2004), brott av ekonomiskt slag som typiskt sett kan vålla företaget och 
dess investerare skada. Samtliga revisorer i vår undersökning har någon slags 
policy om hur de skall gå tillväga vid så kallade orena revisionsberättelser.  
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När det gäller misstanke om brott så finns det inte någon utarbetad policy på tre 
av de fem revisionsbyråerna vi varit i kontakt med och revisorerna här menar 
att det inte finns något sådant behov då det är så starkt utarbetat genom lagen. 
Samtliga revisorer vi varit i kontakt med skulle dock kontakta en jurist (byråns 
egen eller brottsmålsjurist) för att diskutera och rådgöra med om de ställdes 
inför att behöva göra en anmälan. 
 

5.2.2 Svårigheter med lagen 
 
Höglund (2001) anför att en revisor skall agera när denne anser att det ”kan 
misstänkas” att något brott har begåtts och om revisorn finner att det föreligger 
brottsmisstanke, skall styrelsen meddelas detta ”utan oskäligt dröjsmål”. Vad 
som innefattas i begreppet ”kan misstänkas” finns inte utarbetat i praxis och 
vilken tidsram som ”oskäligt dröjsmål” utgör står inte heller i lagtexten eller 
dess proposition. Dessa uttryck anser flera av revisorerna i vår undersökning 
svåra att tolka och inte helt lätta att förstå. En menar att förståelse finns för ut-
trycken men att veta när de skall agera är inte helt lätt att avgöra, medan en an-
nan revisor menar att det skall handla om en misstanke med 40-60 % säkerhet 
och en tidsfrist på två veckor. För revisorernas del handlar det här mer om vad 
som är rätt eller fel. ”Anser jag att jag har en oegentlighet så krävs bara en 
svag brottsmisstanke” (Revisor Lindgren, s 24). 
 
Tre av revisorerna i undersökningen anser att de har den utbildning som är för-
enlig med kraven som ställs på dem i samband med införandet av lagen. De me-
nar att revisorns kunskap och kompetens räcker till för att kunna ta ställning i 
dessa typer av brott och för att kunna göra översiktliga bedömningar. Dessa re-
visorer har inte gått någon speciell utbildning i samband med lagens införande 
men har ändå hållit sig uppdaterade med hjälp av interna PM, branschtidskrif-
ter och liknande. Två revisorer anser dock att osäkerheten och okunskapen är 
stor på detta område ännu och skulle önska ett förtydligande av lagen genom 
exempelvis fler definitioner. Dessa revisorer menar att lagen är ny, och känns 
otrygg att arbeta med. Brotten behandlas, enligt dem, i lagrum som normalt inte 
används av revisorer, och vilka inte ingår i revisorsutbildningen. ”För att kunna 
området utan och innan bör man nog vara jurist, vilket vi inte är” (Revisor 
Nilsson, s 35). Aktiebolagskommittén (SOU 1995:44) menar att den brottsrätts-
liga bedömningen ligger utanför revisorers utbildning och att det inte får ställas 
orealistiska krav på yrkesgruppen. Flera av revisorerna tror dock att osäkerhe-
ten och okunskapen rörande lagen kommer att minska med tiden, när praxis 
utvecklas och stöd finns att söka i uttalanden och förordningar.  
 

5.2.3 Anmälningsplikt kontra tystnadsplikt 
 
Fyra av de intervjuade revisorerna anser inte att anmälningsplikten och tyst-
nadsplikten står i någon konflikt med varandra, utan anser att det mer är en 
fråga om att veta när vilken av plikterna gäller. De menar att anmälningsplikten 
endast träder i kraft när oegentligheter finns, och därför inte strider mot tyst-
nadsplikten. Så länge tystnadsplikten anses gångbar ska den gälla enligt reviso-
rerna, men ska såklart släppas på så fort det finns anledning till misstanke om 
brott.  
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Detta avsteg från tystnadsplikten i samband med upptäckande av brott är, enligt 
dessa revisorer, också en fördel gentemot intressenter vilka är beroende av en 
rättvisande bild. En revisor anser dock att anmälningsplikten och tystnadsplik-
ten står i konflikt med varandra och ser detta som ett stort dilemma. Denne 
menar att dessa två plikter är oförenliga och att detta gör lagen till ett trubbigt 
instrument. Anmälningsplikten kan, enligt Aktiebolagskommittén (SOU 
1995:44), riskera att hämma informationsutbytet mellan revisor och klient och 
därmed motverka den brottsförebyggande effekten. Vidare står i utredningen 
att tystnadsplikten och oberoendet är förutsättningar för en effektiv revision, 
och att anmälningsplikten därmed kan hindra informationsutbytet. Santesson 
(2004) framhåller att tystnadsplikten i och med anmälningsplikten helt är satt 
ur spel, och att beaktande och skadeståndsansvar i förhållande till tystnadsplik-
ten inte gäller. 
 
Tre av revisorerna anser att lagen om anmälningsplikt inte har lett till något 
minskat förtroende mellan revisor och klient så länge klienten i fråga inte blir 
berörd av lagen. Vet klienten med sig att det förekommit oegentligheter törs 
dock inte denna klient berätta allt för revisorn. Aktiebolagskommitténs resone-
mang (SOU 1995:44) menar bland annat att förtroendet mellan revisor och kli-
ent kan skadas och leda till att klienterna väljer att inte rådgöra med revisorn.  
 
Samtliga revisorer är ense om att lagen inte har påverkat valet av klienter och 
branscher mer än att de innan de tar på sig nya klienter noga går igenom upp-
dragen och företagen. Uppdrag, där det kan tänkas att ekonomisk brottslighet 
förekommer, håller de sig ifrån. Tystnadsplikten handlar enligt FAR ytterst om 
klientens förtroende för revisorn. 
 
Två av revisorerna i undersökningen menar att en god relation mellan revisor 
och klient kan påverka benägenheten att anmäla brottsmisstanke trots att det 
kan innebära risker för revisorns del. En av dessa menar att detta torde vara 
vanligast i mindre företag där klientbortfall kan utgöra stora inkomstbortfall för 
revisionsbyrån. Tre av revisorerna i undersökningen anser dock att en nära rela-
tion till en klient inte skulle påverka deras benägenhet att anmäla misstanke om 
brott då de inte vill ha sådana klienter.  
 

5.2.4 Revisorns skadeståndsansvar i och med lagen 
 
FAR menar att två misstag kan uppstå från revisorns sida vid anmälan om 
brottsmisstanke. Dels kan brottet som revisorn anmält visa sig inte vara ett 
brott, och dels kan revisorn avstå från att anmäla något som senare visar sig 
vara ett brott. Det ansvar revisorn kan ställas inför här är antingen ett ska-
deståndsansvar eller disciplinära åtgärder från Revisorsnämndens sida. Flerta-
let av de intervjuade revisorerna anser att skadeståndsskyldigheten gällande 
lagen är bra och gör att revisorer inte tar för lättvindigt på saker och anmäler för 
det minsta lilla. De menar att det måste finnas ordentliga grunder för att gå vi-
dare med en misstanke. En revisor menar att risken med skadestånd är liten 
med tanke på att en anmälan bara görs om misstanke finns, och menar vidare 
att skadeståndsrisken är större om revisorn inte anmäler.  
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Om revisorn helt och hållet låter bli att agera vid misstanke om brott kan denne, 
enligt Dahlqvist & Holmquist (2004), riskera skadeståndsansvar för den för-
summelse företaget åsamkats. En revisor anser att skadeståndsansvaret kan 
vara ett dilemma vid tveksamheter och menar att en revision som är gjord enligt 
god revisionssed inte borde leda till skadestånd. 
 
Det finns lagstiftat att vissa företagsformer måste granskas av revisor och såle-
des anlita revisorer vilket här kan ses som ett agent- principal förhållande enligt 
agentteorin (3.1.2).  
 

5.3 Agentteorin 
 
 teorin, avsnitt 3.1.2 diskuterades revisorers dubbla agentförhållande. Efter-
som de har två principaler (samhället/intressenterna & företaget) som ofta 

har skilda intressen är det ett dilemma för revisorer att i sitt arbete tillfredställa 
båda principalerna. Revisorerna i vår undersökning anser inte att det är något 
större dilemma att de har såväl klienter som intressenter (samhället) som har 
intresse i arbetet de utför. Det som de anser är problematiskt är att veta var 
gränsen går för vad som skall anmälas. 

I

 
Santesson (2004) menar att när revisorn identifierat ett brott och står i en valsi-
tuation vill intressenterna (samhället) att revisorn ska anmäla samtidigt som 
företaget är av motsatt uppfattning. Anmälningsplikten är, enligt detta sätt att 
se på det, ett bra exempel som tydligt visar att det inte går att tjäna två principa-
ler med motsatta intressen. Revisorn måste göra någon principal besviken i det-
ta läge. Samtliga revisorer i undersökningen anser att det är självklart att anmä-
lan görs om oegentligheter upptäcks. De anser att det gäller att utföra bra arbe-
ten och följa de regelverk och den praxis som finns uppställd. 
 
Grundtanken borde vara att samhället (där företagets intressenter ingår) priori-
teras i dessa situationer, eftersom revisorers huvuduppgift, enligt FAR, är att 
kvalitetssäkra den ekonomiska informationen. Den ekonomiska informationen 
som ohederliga företag ämnar förse intressenterna med visar inte en rättvisande 
bild och därför borde det vara självklart för revisorn att anmäla brott. Det finns 
dock flera tecken på att detta val i praktiken inte är så självklart. 
 
Det låga antalet anmälningar och Öhmans studie (2004), vilken visar på reviso-
rers ovilja att upptäcka brott, styrker detta påstående. Samtliga revisorer i vår 
undersökning skulle dock anmäla brott om det behövdes. De framhåller att de 
inte vill arbeta med ohederliga klienter och menar att det låga antalet anmäl-
ningar istället beror på okunskap och osäkerhet gällande lagen bland revisorer. 
 
Flertalet av Revisorerna i undersökningen menar vidare att benägenheten att 
anmäla kan vara beroende på om revisionsbyrån är stor eller liten. En mindre 
revisionsbyrå kan, enligt de flesta revisorerna, möjligen fundera över andra lös-
ningar i stället för att anmäla, då en anmälan kan innebära stora inkomstbort-
fall.  

45 



Analys 
 

 

 
En viktig aspekt som Öhman (2004) framhåller kan leda till att det inte är själv-
klart för revisorer att anmäla är att även denna yrkesgrupp är näringsidkare, 
vilket gör att de, i likhet med andra affärsverksamheter, styrs av ekonomiska 
drivkrafter.  
 
Samhället (principalen) anlitar revisorer för att utföra ett uppdrag som består i 
att följa företagsledningens (agentens) ageranden. I praktiken är det dock, enligt 
oss, det redovisningsskyldiga företaget som anlitar och betalar revisorerna, samt 
har makten att byta revisor. Detta gör att revisorerna tenderar att alliera sig 
med sina klientföretag, vilket således leder till att det finns en risk att de överger 
uppdraget att skydda investerare och andra intressenter och i stället verkar för 
att försvara sina klienter. Revisorernas ekonomiska drivkrafter väger därför, i 
enlighet med Öhman (2004), tyngre än samhällets intressen och gör att reviso-
rerna prioriterar klientföretaget framför samhället. 
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5.4 Omarbetad analysmodell 
 

fter utförd empirisk undersökning och genomförd analys har vi omarbetat 
vår analysmodell. Vi har i denna reviderade modell visat på vad, ur vår refe-

rensram, vi använt oss av som stöd när vi besvarat vårt syfte och när vi dragit 
slutsatser (se kapitel 6).  

E
 
 
 
 
 

Revisorn & 
revisionen 

 
Figur 5.1 Omarbetad Analysmodell (Egen figur)

 
- påverkan på yrkesrollen 

samt förhållandet till klien-
ter och intressenter 

Lagen om anmälnings-
plikt 

Etiska regler & 
normer 

 
- revisorers förhållnings-

sätt till lagen 

Lagar 

3.1.2 Agentteorin 
3.3 Anmälningsplikten 

4 Empirin 

3.1.1 Revisionens syfte 3.3.2 Ekonomisk brottslighet 
3.1.3 Revisorns olika roller 3.4.2 Brottstyper 
3.2 Etiska regler och normer 3.5 Revisorns åtgärder 
    - oberoende 3.5.1 Skadeståndsskyldigheten 
    - tystnadsplikt 3.5.2Kunskap och kompetens – 
          Etik och moral 

Slutsatser Kap 6 
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6. Slutsatser och diskussion 
 
I detta kapitel kommer vi att dra slutsatser utifrån vårt syfte och de analyser 
som gjorts i föregående kapitel. Därefter förs en slutdiskussion där studiens 
resultat diskuteras i ett vidare sammanhang. Slutligen ges förslag till fortsatta 
studier. 
 

6.1 Hur revisorns yrkesroll samt förhållande till klienter och in-
tressenter påverkas av lagregeln om anmälningsplikt 
 

lla revisorer i vår undersökning anser att revisionen vänder sig till samtliga 
intressenter och menar att dessa måste kunna lita på att företagens ekono-

miska information är rättvisande och riktig. De menar även att lagen om an-
mälningsplikt är till stor fördel för intressenterna då lagen medför att avsteg 
från tystnadsplikten i samband med brottsmisstanke får göras. I relation till 
agentteorin visar vår studie att revisorerna i undersökningen inte ser något pro-
blem med det dubbla agentförhållandet då dessa ser det som självklart att an-
mäla om oegentlighet uppdagas. Detta leder till slutsatsen att intressenterna 
(samhället) prioriteras av revisorerna i vår undersökning. 

A

 
Undersökningen visar även att dessa revisorer inte anser att deras yrkesroll 
markant påverkats av lagregeln om anmälningsplikt med tanke på att så få an-
mälningar gjorts. De menar dock att om lagen använts mer så skulle yrkesrollen 
radikalt förändras och de skulle få en näst intill polisiär funktion. Revisorerna i 
undersökningen är inte positivt inställda till att fler och fler uppgifter åläggs 
yrkesgruppen. De anser inte att det är deras uppgift att gå in djupare och aktivt 
leta efter oegentligheter när de utför sin granskning. De menar dock ändå att 
lagen är bra då den gett revisorer möjligheten att åsidosätta tystnadsplikten och 
anmäla om oegentligheter uppdagas. Utifrån detta drar vi slutsatsen att reviso-
rerna vill att oegentligheter skall komma fram men de önskar att någon annan 
tog på sig ansvaret. De ser inte anmälningsplikten som någon naturlig arbets-
uppgift i sin roll som revisor, utan ser den mer som något ytterligare som skulle 
kunna utföras av exempelvis skattemyndigheten eller PRV, vilka får ta del av 
orena revisionsberättelser. Revisorerna ser sig själva som granskare och rådgi-
vare och inte som upptäckare av brott. 
 
Samtliga revisorer är eniga om att lagen inte har påverkat valet av klienter och 
branscher och menar även att en nära relation till en klient inte skulle påverka 
benägenheten att anmäla misstanke om brott. Deras samlade uppfattning är att 
de inte vill ha klienter som bryter mot lagen och/eller sysslar med ekonomiska 
oegentligheter. Utifrån detta drar vi slutsatsen att de ser sina klienter som he-
derliga och pålitliga. De har höga tankar om sina klienter och tror inte att de 
sysslar med ekonomisk brottslighet. Tystnadsplikten ses av revisorerna som en 
grundprincip i relationen mellan klient och revisor. Denna plikt är en förutsätt-
ning för förtroendet dem emellan och sätts inte ur spel annat än om brottsmiss-
tanke skulle uppdagas. 
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6.2 Revisorers förhållningssätt till anmälningsplikten 
 

evisorerna i undersökningen är överlag positiva till syftet med anmälnings-
plikten då den avser att minska den ekonomiska brottsligheten. Det negati-

va som de ser är att de får fler uppgifter som inte är, i deras ögon, förenliga med 
deras uppdrag. 

R
 
Flera av revisorerna i undersökningen anser att de innehar den kunskap och 
kompetens som krävs med tanke på lagen om anmälningsplikt, medan andra 
tycker att kraven är utöver vad som ingår i revisorsutbildningen. Dessa revisorer 
hänvisar till att brotten som omfattas av lagen behandlas i lagrum som de ej 
känner till vilket leder till att det inte känns tryggt att arbeta med lagen.  
 
Samtliga revisorer anser dock att de har en känsla för ungefär vilka brott som 
omfattas av lagen. Ingen av revisorerna ser lagen som lättolkad utan tycker att 
den är luddig och saknar definitioner. Exempelvis uttrycken ”kan misstänkas” 
och ”utan oskäligt dröjsmål” skapar tolkningssvårigheter vilket lämnar stort 
utrymme för egen bedömning. Slutsatsen vi dragit av detta är att revisorer kan 
välja att inte anmäla på grund av osäkerhet. Tre av revisorerna i undersökning-
en tror dock att den osäkerhet och okunskap som råder kommer att minska med 
tiden när praxis utvecklas och stöd finns att söka i uttalanden och förordningar. 
 
Flertalet av revisorerna i undersökningen ser skadeståndsskyldigheten i sam-
band med lagen som bra då den gör att revisorer inte tar för lättvindigt på saker 
och anmäler för minsta lilla. De tycker att det ska finnas ordentliga grunder för 
att gå vidare med en misstanke då det kan leda till stor skada för det anmälda 
företaget. 
 
Enligt vår uppfattning kan en orsak till att revisorer överlag är negativt inställda 
till anmälningsplikten vara att en anmälan kan leda till stora inkomstbortfall för 
revisionsbyrån då det är klienten som väljer revisor och betalar denne. Revisorn 
ställs inför ett val att antingen anmäla och skydda intressenterna, eller inte an-
mäla och skydda klienten. De ekonomiska drivkrafterna gör att revisorn kan 
välja att inte anmäla trots att oegentligheter uppdagats och lagen kräver att an-
mälan görs. Detta innebär en risk då informationen som ägare och intressenter 
får ta del av kan vara felaktig och missvisande. 
 
Överlag kan, utifrån vår undersökning, sägas att revisorerna inte har någon till-
tro till lagen. Uppfattningen är i stort att lagen inte uppfyller sitt syfte och sak-
nar praktisk innebörd. Lagen är, enligt dem, endast något som verkar bra och 
ser bra ut.  
 

49 



Slutsatser och diskussion 
 

 

6.3 Resultatdiskussion 
 

år undersökning visar att revisorerna inte lägger någon större vikt vid lagen 
om anmälningsplikt vid misstanke om brott utan ser den i stället som ytter-

ligare en regel i mängden av lagar och regler som revisorer måste följa.  
V
 
Lagen är något som en revisor måste ta ställning till när denne kommer i kon-
takt med ekonomisk brottslighet och är inget som tillhör dennes dagliga arbete. 
 
Hur mycket yrkesrollen påverkas verkar ha att göra med revisorernas personliga 
inställning till lagen. Med detta menar vi att en revisor som ser lagen som me-
ningsfull och viktig i sitt arbete tar hänsyn till lagens innebörd och utför sin 
granskning efter detta. Att gå in och granska djupare skulle i sin tur kunna leda 
till en större förändring av dennes roll som revisor. 
 
Att revisorer inte anser sig ha den kunskap och kompetens som krävs kan, enligt 
vår uppfattning, sägas bero på att de inte fått den utbildning som lagen kräver.  
Genom mer utbildning och en klart definierad lag skulle tryggheten på området 
öka för revisorer och därigenom skulle kanske fler anmälningar göras. Detta 
skulle även kunna leda till en mer positiv syn på anmälningsplikten.  
 

6.4 Förslag till fortsatta studier 
 

• Undersöka om det är fler revisorer som avgår från uppdrag efter det 
att lagen tillkommit 

Det vore intressant och se om det är fler revisorer som väljer att avgå och se till 
orsakerna. Kan det vara så att revisorer väljer att avgå istället för att ta sig an 
brott? 
 

• Undersöka anmälningarna 
Lagen om anmälningsplikt har resulterat i anmälningar från revisorer. Det kan 
vara intressant att utreda vilka typer av brott som blivit upptäckta och därmed 
klargöra om det varit uppenbara fall. 
 

• Se på skillnader i olika delar av landet 
Se vilka skillnader som finns när det gäller anmälningar i olika delar av landet 
samt orsakerna till att det skiljer sig åt. Kan orsaken exempelvis vara en fel ut-
formad lag eller är det andra faktorer som påverkar? 
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Bilaga 1 

 
Intervjuguide 
 
 

 Godkänd eller Auktoriserad? 
 Hur länge har Du arbetat som revisor? 
 Tillhör Du någon branschorganisation? I så fall vilken? 
 Anser Du att medlemskap i branschorganisation ger klienter och intres-

senter en form av garanti för att den valda revisorn har den kompetens 
som krävs? 

 
 Vad innebär god revisionssed enligt Din uppfattning? 
 Till vem vänder sig revisionen? 
 Vad anser Du skapar ett förtroende till intressent respektive klient? 

 
 Arbetar Du enbart med revision eller har Du även en rådgivande roll 

gentemot klienter? 
 Med tanke på revisorers ”dubbelroll” – anser Du att revisorns självstän-

dighet och opartiskhet kan riskeras i och med detta arbetssätt? 
 Vad innebär god revisorssed enligt Din uppfattning? 
 Hur använder Du etikreglerna i Ditt yrkesutövande? 
 Tystnadsplikten anses vara en av revisorns viktigaste regler – vad anser 

Du om detta? 
 

 Hur ser Du på lagen om anmälningsplikt? 
Orsaker till Din inställning gällande lagen? 

 Vilka för- och nackdelar ser Du med lagen om anmälningsplikt? 
 Vad tror Du är syftet med lagen om anmälningsplikt? 

Anser Du att lagen uppfyller sitt syfte? 
 Har lagen om anmälningsplikt påverkat Ditt arbete som revisor? 
 Anser Du att Din roll som revisor har förändrats i och med införandet av 

lagen om anmälningsplikt? 
 

 Har Du någon gång underrättat styrelsen eller anmält brott till åklagare? 
 Har Du någon gång funderat över att anmäla brott men avstått? 
 Finns det någon policy på ert kontor om hur ni skall gå till väga vid even-

tuell misstanke om brott? Om ja- hur är den utformad? 
 

 Vet Du vilka typer av brott som omfattas av lagen? 
 Anser Du att anmälningsplikten är förenlig med revisorns kunskap och 

kompetens område? 
 Har Du deltagit i någon utbildning inom området efter det att lagen in-

förts? 
Om ja- vem anordnade denna? Om nej- känner Du att Du har behov av 
utbildning? 

 
 Hur tolkar Du uttrycken ”kan misstänkas” och ”utan oskäligt dröjsmål”? 
 Hur lång tid anser Du att ”utan oskäligt dröjsmål” är? 
 Anser Du att reglerna och bestämmelserna kring lagen om anmälnings-

plikt är klara och lätta att förstå? 
Varför? Varför inte? 

 



    

 
 

 Hur ser Du på lagen om tystnadsplikt kontra anmälningsplikt? 
 Anser Du att någon av dessa två plikter är viktigare? 
 När tycker Du att anmälningsplikten skall väga starkare än tystnadsplik-

ten? 
 

 Vad anser Du skapar ett förtroende till intressenter samt klienter? 
 Hur medvetna anser Du att era klienter är om lagens existens? 
 Informerar Du Dina klienter om lagen? 

Om ja- hur? Om nej- varför inte? 
 Anser Du att lagen har medfört några förändringar vad gäller förtroendet 

mellan revisor och klient? 
 Påverkar lagen valet av klienter eller branscher?  

Om ja- hur? 
 Ofta har revisorn en bra relation till sina klienter. Tror Du att det kan på-

verka benägenheten att anmäla ett brott? 
 Anser Du att lagen om anmälningsplikt har påverkat revisorns tystnads-

plikt och oberoende ställning? 
 

 Känner Du till revisorers skadeståndsskyldighet beträffande lagen? 
 Vad anser Du om detta? 

 
 Undersökningar har visat att revisorer överlag är negativt inställda till 

anmälningsplikten. Vad tror Du är orsaken till detta? 
 

 



  Bilaga 2 

 
 
Luleå Tekniska Universitet 
Institutionen för industriell ekonomi och samhällsvetenskap 
Avdelningen för ekonomistyrning 
Handledare Hans Lundberg    
 
 
 
Hej, 
 
Enligt överenskommelse översänds här våra övergripande frågeställningar inför 
intervjun (datum och tid) och en kort beskrivning om ämnet för vår D-uppsats. 
 
Syftet med uppsatsen är att belysa hur revisorns yrkesroll, samt förhållande till 
klienter och intressenter påverkas av lagregeln om anmälningsplikt vid miss-
tanke om brott. Vi vill även undersöka revisorers förhållningssätt till anmäl-
ningsplikten med tanke på den stora osäkerhet som råder kring denna. 
 
En viktig etisk regel och en grundläggande förutsättning för att ett bolag skall 
känna ett förtroende för revisorer är tystnadsplikten. Regeln innebär att en revi-
sor inte får lämna upplysningar till enskild aktieägare, styrelseledamot, eller 
andra intressenter om bolagets angelägenheter. Upplysningar som kan vara till 
skada för det reviderade bolaget får bara lämnas om det är nödvändigt för revi-
sorns lagstadgade rapporteringsskyldighet.  
 
Tidigare har tystnadsplikten inneburit att revisorerna varit förhindrade att an-
mäla brott som upptäckts vid granskningen av verksamheten. Sedan den 1 janu-
ari 1999 har detta ändrats och numera är revisorer i aktiebolag skyldiga att till 
åklagare anmäla eventuell misstanke om ekonomiska brott begångna av verk-
ställande direktör eller styrelseledamot i företaget. Revisorn kan här ställas in-
för svåra val att antingen vara lojal mot sin klient som är den huvudsakliga in-
komstkällan eller att vara lojal mot intressenterna som revisionen i huvudsak 
riktar sig till. Anmälningsplikten är inte heller helt självklar vilket ofta ger revi-
sorn svåra bedömningsfall om hur reglerna ska tolkas och användas i praktiken. 
Risken med detta är att praxis kan utvecklas som inte stämmer överens med 
lagen. Ett avkall från tystnadsplikten leder till ett försämrat förtroende hos kli-
enten. 
 
Det är mot denna problembakgrund som vi intresserat oss för ämnet och nu vill 
studera hur revisorernas roll har påverkats i och med införandet av den nya la-
gen om anmälningsplikt.  
 
Vi tackar på förhand och ser fram emot intervjun. Vi vill också passa på att 
uppmärksamma dig på att vår D-uppsats blir offentligt material när den blir 
klar och därmed kan det som tas upp under intervjun bli offentligt. Har du någ-
ra frågor går det bra att ringa Sandra på tel: xxx-xxx xx xx eller Marika på tel: 
xxx-xxx xx xx. 
 
Med vänlig hälsning, 
 
 
Marika Sörensen Häggman                                          Sandra Micko                              

 



 

 
Övergripande Intervjuguide 

 
 

o Godkänd eller Auktoriserad? 
o Hur länge har Du arbetat som revisor? 
o Tillhör Du någon branschorganisation? I så fall vilken? 
o Anser Du att medlemskap i branschorganisation ger klienter och intres-

senter en form av garanti för att den valda revisorn har den kompetens 
som krävs? 

 
o Vad innebär god revisionssed enligt Din uppfattning? 
o Till vem vänder sig revisionen? 
o Vad anser Du skapar ett förtroende till intressent respektive klient? 
 
o Arbetar Du enbart med revision eller har Du även en rådgivande roll 

gentemot klienter? 
o Vad innebär god revisorssed enligt Din uppfattning? 
o Hur använder Du etikreglerna i Ditt yrkesutövande? 
o Tystnadsplikten anses vara en av revisorns viktigaste regler – vad anser 

Du om detta? 
 

o Hur ser Du på lagen om anmälningsplikt? 
o Vilka för- och nackdelar ser Du med lagen om anmälningsplikt? 
o Har lagen om anmälningsplikt påverkat Ditt arbete som revisor? 
o Har Du någon gång underrättat styrelsen eller anmält brott till åklagare? 
o Har Du någon gång funderat över att anmäla brott men avstått? 
o Anser Du att anmälningsplikten är förenlig med revisorns kunskap och 

kompetens område? 
o Har Du deltagit i någon utbildning inom området efter det att lagen in-

förts? 
Om ja- vem anordnade denna? Om nej- känner Du att Du har behov av 
utbildning? 

 
o Anser Du att reglerna och bestämmelserna kring lagen om anmälnings-

plikt är klara och lätta att förstå? 
Varför? Varför inte? 

 
o Hur ser Du på lagen om tystnadsplikt kontra anmälningsplikt? 
o Anser Du att någon av dessa två plikter är viktigare? 

 
o Vad anser Du skapar ett förtroende till intressenter samt klienter? 
o Hur medvetna anser Du att era klienter är om lagens existens? 
o Påverkar lagen valet av klienter eller branscher?  

Om ja- hur? 
o Ofta har revisorn en bra relation till sina klienter. Tror Du att det kan på-

verka benägenheten att anmäla ett brott? 
o Anser Du att lagen om anmälningsplikt har påverkat revisorns tystnads-

plikt och oberoende ställning? 
 
o Undersökningar har visat att revisorer överlag är negativt inställda till 

anmälningsplikten. Vad tror Du är orsaken till detta? 
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FAR:s yrkesetiska regler 
 
God yrkessed kommer till yttryck i yrkesetiska regelverk och praxis och in-
nebär att en revisor skall efterleva sådana regler när de är tillämpliga på 
uppdraget eller verksamheten. Dessa normer av privaträttslig natur syftar 
till att ge revisorer vägledning och hjälp i de frågor som rör god yrkessed. 
Syftet med reglerna är också att skapa ett förtroende hos allmänheten där 
revisorns opartiskhet och självständighet, tystnadsplikt och upplysningsplikt 
samt kompetens och yrkesmässigt uppträdande är grundkrav för detta. För-
troendet för revisionsbranschen är ytterst avhängigt av hur den enskilda le-
damoten förhåller sig till de yrkesetiska frågor han/hon kan få ta ställning 
till.  
 
God revisorssed omfattas enligt FAR av nio etiska regler vilka är: 

 
1. God yrkessed: Revisorn ska alltid visa sig värd det förtroende som yrket 

kräver och alltid iaktta god revisorssed i sin utövning av yrket.  
 
2. Professionellt uppträdande: Revisorn ska utföra alla uppdrag med in-

tegritet och objektivitet och basera sina utlåtanden på en självständig och 
opartisk grund. 

 
3. Organisation av verksamheten: Revisorn får inte utöva annan verk-

samhet än revision och rådgivning som hör samman med denna. 
 
4. Arvodesdebitering: Revisorns arvode ska vara kopplat till den kunskap 

och erfarenhet som revisorn har i sin yrkesverksamhet. 
 
5. Tystnadsplikt: Revisorn får inte avslöja sakförhållanden eller andra 

upplysningar för utomstående som denne fått kännedom om i sin yrkesut-
övning – viss lagstadgad informationsskyldighet föreligger dock. 

 
6. Vidareutbildning: Revisorn skall upprätthålla och utveckla sina yrkes-

kunskaper. 
 
7. Yrkesutövning: Revisorn skall genomföra sitt arbete på ett omsorgsfullt 

sätt och inte åta sig uppdrag där högre kompetens än vad han eller någon 
annan inom revisionsbyrån innehar. Revisorn är också skyldig att beakta 
god revisionssed och de yrkesetiska reglerna. 

 
8. Förhållande till kollegor: Revisorn skall verka för goda relationer 

inom yrkeskåren. 
 
9. Publicitet och marknadsföring: Revisorn får endast göra sitt namn 

och kvalifikationer känt på ett sådant sätt som inte skadar yrket.  
 
(FAR del II, 2004, s 114ff) 
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Analysmodellen 
 
Från den 1 januari 2002 gäller en ny revisorslag i Sverige vilken har ett nytt sätt 
att se på revisorns självständighet och opartiskhet (oberoende) i ett revisions-
uppdrag. I revisorslagens 21 § står ”En revisor skall inför varje uppdrag i revi-
sionsverksamheten pröva om det finns omständigheter som kan rubba förtro-
endet för hans eller hennes opartiskhet eller självständighet”. Den nya regle-
rande prövningen av revisorns oberoende benämns analysmodellen. Modellen 
tillämpas när en förfrågan om ett nytt uppdrag som tillhör revisionsverksamhet 
uppkommer. Men även i redan befintliga uppdrag kan analysmodellen använ-
das om nya omständigheter tillkommer eller andra förutsättningar ändras så 
revisorns förtroende kan rubbas. (FAR: s Revisionsbok, 2004)  
 
I analysmodellen anges ett antal omständigheter (hot) som kan rubba förtroen-
det för revisorns opartiskhet eller självständighet (oberoende). Dessa redogörs 
för nedan:  
 

• Egenintresse: Revisorn kan ha någon form av eget ekonomiskt intresse 
i revisionsklientens verksamhet direkt eller indirekt genom exempelvis 
innehav av aktier eller andelar i klientens verksamhet.  

 
• Självgranskning: Att revisorn eller någon annan i revisionsgruppen 

som skall utföra en granskning redan i något annat sammanhang har ta-
git ställning till de förhållanden som skall granskas. Det kan handla om 
att revisorn vid så kallad fristående rådgivning har lämnat råd som han 
sedan i granskningsuppdraget kan bli tvungen att ta ställning till. 

 
• Partställning: Att revisorn framför eller har framfört sin ståndpunkt i 

en rättslig eller ekonomisk angelägenhet till fördel eller nackdel mot sin 
klient. 

 
• Vänskap: Att revisorn eller någon annan i revisionsgruppen har nära 

personliga relationer med revisionsklienten eller med någon i revisions-
klientens ledning.  

 
• Skrämselhot: Hot och påtryckningar från revisionsklienten eller annan 

riktade mot revisorn på ett sådant sätt att det inger obehag.  
 

• Generalklausulen: Detta innebär att revisorn skall avböja eller avsäga 
sig uppdraget -även om ingen av ovanstående situationer inte har upp-
kommit – om annat förhållande finns som kan rubba revisorns oberoen-
de. 

 
Om något av ovanstående hot finns måste revisorn avböja eller avsäga sig upp-
draget. Men av revisorslagens 21 § stycke två framgår att ”revisorn dock inte 
behöver avböja eller avsäga sig uppdraget, om det i det enskilda fallet förelig-
ger sådana särskilda omständigheter eller har vidtagits sådana åtgärder som 
medför att det inte finns anledning att ifrågasätta hans eller hennes opartisk-
het eller självständighet”. Varje enskilt fall måste bedömas utifrån de omstän-
digheter som föreligger. (FAR:s Revisionsbok, 2004 och FAR del II, 2004) 
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Aktiebolagslagen 
 
 
Aktiebolagslagen 10 kap. 37 § 
 
En revisor får inte till enskild aktieägare eller utomstående obehörigen lämna 
upplysningar om sådana bolagets angelägenheter som han får kännedom om 
när han fullgör sitt uppdrag, om det kan vara till skada för bolaget. 
 
Aktiebolagslagen 10 kap. 38 § 
 
En revisor skall vidta de åtgärder som anges i 39 och 40 §, om han finner att det 
kan misstänkas att en styrelseledamot eller den verkställande direktören inom 
ramen för bolagets verksamhet har gjort sig skyldig till brott enligt något av föl-
jande lagrum: 1. 9 kap. 3, 6a och 9 §§, 10 kap. 1, 3, 4 och 5 §§, 11 kap. 1, 2, 4 och 
5 §§, 17 kap. 7 § samt 20 kap. 2 § brottsbalken, och 2. 2, 4, 5 och 10 §§ skatte-
brottslagen.  
 
Aktiebolagslagen 10 kap. 39 § 
 
En revisor som finner att det föreligger sådana brottsmisstankar som avses i 38 
§ skall utan oskäligt dröjsmål underrätta styrelsen om sina iakttagelser. 
 
Någon underrättelse behöver dock inte lämnas, om det kan antas att styrelsen 
inte skulle vidta några skadeförebyggande åtgärder med anledning av underrät-
telsen eller en underrättelse av annat skäl framstår som meningslös eller 
stridande mot syftet med underrättelseskyldigheten. 
 
Aktiebolagslagen 10 kap. 40 § 
 
Senast två veckor efter det att styrelsen har underrättats enligt 39 § första styck-
et skall revisorn avgå från sitt uppdrag. När han anmäler detta enligt 22 §, skall 
han i en särskild handling till åklagare redogöra för misstanken samt ange de 
omständigheter som misstanken grundar sig på. 
 
Vad som sägs i första stycket om avgång och anmälan gäller inte om 
 

1. den ekonomiska skadan av det misstänkta brottet har ersatts och övriga 
menliga verkningar av gärningen har avhjälpts, 

2. det misstänkta brottet redan har anmälts till polismyndighet eller åklaga-
re, eller 

3. det misstänkta brottet är obetydligt. 
 
I fall som avses i 39 § andra stycket skall revisorn, om anmälan om det miss-
tänkta brottet inte redan har lämnats till polismyndigheten eller åklagare, utan 
oskäligt dröjsmål avgå från sitt uppdrag och lämna en sådan handling som an-
ges i första stycket. 
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Brottstyper 
 
Nedan följer innebörden av de olika brottstyperna som tas upp i samband med 
revisorns anmälningsplikt. 
 
Bedrägeri  
(9 kap. 1 och 3 §§ BrB) Bedrägeri innebär att någon agerar vilseledande och får 

en person att agera eller inte agera, vilket leder till vin-
ning för  

  gärningsmannen eller skada för den vilseledde. 
 
Penninghäleri 
(9 kap. 6a § BrB) Penninghäleri innebär förmedling av egendom som är 

stulen, eller  medverkan till bortförande och överlåtelse 
av stulen egendom med uppsåt att dölja egendomens 
ursprung. 

 
Svindleri 
(9kap. 9 § BrB) Svindleri begår den som offentliggör eller sprider falska 

uppgifter till allmänheten i syfte att påverka priser på 
vara, värdepapper eller annan egendom. 

 
Förskingring 
(10 kap. 1 och 3 §§ BrB) Förskingring är att tillägna sig egendom som en person 

kommer över i samband med tjänst men som tillhör 
någon annan, vilket leder till vinning för denne men 
skada för den berättigade. 

 
Olovligt förfogande 
(10 kap. 4 § BrB) Olovligt förfogande kan den dömas för som förfogar 
över  

egendom som tillhör någon annan och förövar den 
rättmätige ägaren sin rätt till egendomen. 

 
Trolöshet mot huvudman 
(10 kap. 5 § BrB) Trolöshet mot huvudman innebär ett missbruk av en 

förtroende- anställning som skadar huvudmannen. 
   
Oredlighet mot borgenärer 
(11 kap. 1 och 2 §§ BrB) Oredlighet mot borgenärer begår den som vid obestånd 

förstör eller undanhåller egendom som vid eventuell 
konkurs skulle tillfalla borgenärerna. 

 
Mannamån mot borgenärer 
(11 kap. 4 § BrB) Mannamån mot borgenärer begår den som vid obe-

stånd gynnar vissa borgenärer framför andra genom att 
vidta åtgärder. 

 
Bokföringsbrott 
(11 kap. 5 § BrB) Den som begår bokföringsbrott åsidosätter uppsåtligen 

eller av oaktsamhet sin bokföringsskyldighet enligt 
bokföringslagen. 

 



   

 
 
Bestickning 
(17 kap. 7 § BrB) Bestickning innebär att lämna eller erbjuda muta eller 

annan 
  otillbörlig belöning för tjänsteutövningen till arbetsta-
gare i  
  offentlig eller enskild tjänst. 
 
Mutbrott  
(20 kap. 2 § BrB) Mutbrott är spegelbilden av bestickning. Mottagaren av  
  bestickning begår mutbrott. 
 
Skattebrott 
(2 och 4 §§ SkBrL) Skattebrott begår den som avsiktligen lämnar felaktiga 

uppgifter till myndighet eller låter bli att lämna dekla-
ration eller annan föreskriven uppgift till myndighet, 
vilket ger upphov till att skatt undandras. 

 
Vårdslös skatteuppgift 
(5 § SkBrL) Den som av grov oaktsamhet lämnar oriktig uppgift till 

myndighet och därigenom ger upphov till att skatt un-
dandras från det allmänna eller felaktigt tillgodoräknas 
honom, döms för vårdslös skatteuppgift. 

 
Försvårande av skattekontroll 
(10 § SkBrL) Den som av grov oaktsamhet åsidosätter bokförings-

skyldigheten och därigenom ger upphov till fara för att 
myndighets kontroll vid beräkning av skatt allvarligt 
försvåras, döms för försvårande av skattekontroll. 

 
Brottskatalogen. Fritt tolkad ur Sveriges Rikes Lag. (Höglund, 2001) 
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