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SAMMANFATTNING 
 
Tidigare kunde revisorer inte agera mot oegentligheter som de upptäckte i och med sitt 
revisionsarbete på grund av tystnadsplikten. Detta ansågs inte tillfredsställande. Från 
och med den 1 januari 1999 har undantag från tystnadsplikten gjorts. Ett av skälen till 
att nya regler togs in i aktiebolagslagen var kampen mot ekonomisk brottslighet. De nya 
reglerna säger att revisorn ska vidta vissa åtgärder om det kan misstänkas att en 
styrelseledamot eller den verkställande direktören gjort sig skyldig till vissa brott. Enligt 
reglerna (10 kapitlet 38-40§§ ABL) ska en revisor som första åtgärd underrätta styrelsen 
om revisorn kan misstänka brott. Senast två veckor efter det att styrelsen har 
underrättats ska revisorn avgå och lämna en anmälan till åklagare. Syftet med denna 
uppsats är att undersöka hur revisorers anmälningsskyldighet vid misstanke om brott 
upplevs av revisorerna själva och vad ekoåklagare anser om anmälningsskyldigheten 
och dess förväntade effekter samt eventuella samband och skillnader mellan 
ovanstående parters åsikter. Undersökningen har genomförts med hjälp av personliga 
intervjuer med fyra revisorer och en telefonintervju med en ekoåklagare. En slutsats av 
anmälningsskyldigheten är att de intervjuade ser både för- och nackdelar med lagen. 
Fördelar som de ser är att företagens intressenter får ett bättre skydd och att ekonomiska 
brott kan minskas. En nackdel är att det blir ökade krav på revisorerna. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ABSTRACT 
 
Previously, accountants were not able to act regarding irregularities which they found in 
their revisions because of the professional secrecy. That was not satisfactory. From 1 
January 1999 exception regarding professional secrecy have been made. One of the 
reason for the new rules in the Swedish Companies Act was the struggle against 
economic crime. The new rules state that the accountants have to take certain measures 
if it can be suspected that a director or the managing director is guilty of certain 
offences. In accordance with the rules (10:38-40§§ ABL) an accountant, as a first 
measure, will inform the board if the accountant is suspicious of crime. Latest two 
weeks after the board has been informed the accountant will resign and hand in a report 
to the public prosecutor. The purpose of this essay is to examine how the rules of 
accountants obligation to report suspicion of crime are experienced by the accountants 
and what the economic prosecutor thinks about it and its expected results and 
connection and difference between their views. This was done through interviews with 
four accountants and a telephone interview with an economic prosecutor. One 
conclusion is that the interviewees think that there are both advantages and 
disadvantages with the law. Advantages are that interested parties in the company get 
better protection and that economic crime could decline. A disadvantage is that it 
increases expectations on the accountants. 
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1. INLEDNING 
 
1.1 Bakgrund 
 
Ordet revision kommer ursprungligen från latinets revidere som betyder att se tillbaka.1 
Målet för revisionen är att medverka till en trovärdig ekonomisk information om 
företaget och en bedömning av hur styrelse och verkställande direktör fullgör sina 
uppdrag. Allt som revisorn får reda på i och med sitt arbete med företaget har han/hon 
tystnadsplikt om.2 (Hädanefter kommer för enkelhetens skull begreppet han att 
genomgående användas). Från och med den 1 januari 1999 har undantag från 
tystnadsplikten gjorts genom att nya regler tagits in i Aktiebolagslagen (ABL). Enligt 
dessa regler (10 kapitlet 38-40§§ ABL) är en revisor skyldig att i vissa fall vidta 
åtgärder, bland annat måste revisorn göra en anmälan till åklagare vid misstanke om 
brott begånget av en styrelseledamot eller den verkställande direktören inom ramen för 
bolagets verksamhet.3 
 
1.2 Problemdiskussion 
 
Vid revisionen ska revisorn granska företagets årsredovisning, bokföring samt 
styrelsens och den verkställande direktörens förvaltning.4 Granskningen ska göras i 
enlighet med lagstiftning och god revisionssed. God revisionssed är det sätt på vilket 
erfarna revisorer utför en revision. God revisionssed utvecklas både inom Föreningen 
Auktoriserade Revisorer (FAR) och ute på revisionsbyråerna.5 Revisionen ska utmynna 
i en revisionsberättelse, som är en rapport över vad som har kommit fram vid 
revisionen.6 
 
Revision är särskilt viktigt i företagsformer där ägarnas ansvar är begränsat. I till 
exempel ett aktiebolag ansvarar ägarna endast med det insatta kapitalet. Bolagets 
intressenter till exempel ägare, kreditgivare, anställda, andra kontraktsparter och 
samhället måste kunna lita på den information som bolaget lämnar och på förvaltningen 
av bolaget. Därför finns det krav på tillförlitlighet i bolagets officiella redovisning samt 
lagregler om revision.7 Den information som bolaget lämnar ut blir mer trovärdig och 
omvärlden får ett högre förtroende för den då den granskats av en kompetent och 
oberoende revisor som inte har något direkt intresse i bolaget.8 
 
En revisor måste för att kunna göra en bra revision ha god kunskap om bolaget och dess 
verksamhet. Revisorn ska bedöma risken för oegentligheter eller oavsiktliga fel som är 
av sådan betydelse att de på ett väsentligt sätt kan påverka redovisningen av bolagets 
resultat och ställning samt frågan om ansvarsfrihet. Huvudsyftet med revisionen är inte 
att förhindra eller upptäcka oegentligheter.9 De mesta av de insatser som revisorerna gör 
sker genom förtroendefulla kontakter i det dagliga arbetet med företagen.10 
 

                                        
1 Nord 1992:18, Revisorn och ekonomisk brottslighet 
2 FARs Revisionsbok, 1999 
3 Uttalande från FARs revisionskommitté: Revisorns åtgärder vid misstanke om brott, 1999 
4 Lundén, Aktiebolag - Skatt, ekonomi, juridik, 2000 
5 FAR, Vad gör en auktoriserad revisor?, 1998 
6 Lundén, a.a. 
7 Nord 1992:18, a.a. 
8 Strömqvist, Revisorns kompetens och oberoende ,1999 
9 FAR, Vad gör en auktoriserad revisor?, 1998 
10 FARs Revisionsbok, 1999 
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En revisor har tystnadsplikt, vilket innebär att den information som revisorn får när han 
arbetar med ett specifikt företag inte får föras vidare till exempelvis enskilda aktieägare 
och styrelseledamöter. Regler om revisorns tystnadsplikt finns bland annat i 10 kapitlet 
37§ ABL, 18§ Revisorslagen samt i FARs regler för god revisorssed. Ett undantag från 
tystnadsplikten är att revisorn är skyldig att ge upplysningar till medrevisor, 
moderbolagsrevisor, ny revisor, konkursförvaltare samt åklagare. En revisor är 
dessutom skyldig att ge svar på frågor som bolagsstämman ställer om det inte är så att 
upplysningen på något sätt kan skada bolaget.11 
 
Före den 1 januari 1999 kunde en revisor reagera mot förekommande oegentligheter i 
bolaget endast genom påpekanden och erinringar till företagsledningen och styrelsen 
och genom anmärkningar i revisionsberättelsen. Revisorn var förhindrad att föra saken 
vidare till polis eller åklagare på grund av tystnadsplikten. Detta ansågs dock inte vara 
tillfredsställande. För kampen mot ekonomisk brottslighet ansågs det angeläget med en 
förändring.12 Roland Andersson chefsjurist på ekobrottsmyndigheten säger i tidningen 
”Balans” att ekobrottslighet är ett vanligt samhällsproblem och att det på något sätt 
måste uppmärksammas och vidtas åtgärder emot.13 Myndigheternas möjlighet att själva 
granska alla företag och deras revisionsberättelser är i realiteten omöjligt sett ur bland 
annat ett tidsperspektiv. Regeringen kom på grund av detta med ett förslag om 
revisorers skyldighet att agera vid misstanke om brott. Rikspolisstyrelsen var positiv till 
förslaget. Det var även Riksåklagaren och Finansinspektionen men de tyckte inte 
förslaget var tillräckligt långtgående.14 
 
Från och med den 1 januari 1999 har revisorers upplysningsskyldighet gentemot det 
allmänna på ett väsentligt sätt utvidgats.15 Enligt 10 kapitlet 38-40§§ ABL ska revisorn 
underrätta styrelsen om han kan misstänka att den verkställande direktören eller en 
styrelseledamot inom ramen för bolagets verksamhet gjort sig skyldig till vissa brott till 
exempel bedrägeri, förskingring eller skattebrott. Detta ska ske utan oskäligt dröjsmål. 
Revisorn ska också normalt avgå från sitt uppdrag och lämna en rapport till åklagare.16 
Uttrycket kan misstänkas är från myndighets synpunkt en relativt låg misstankenivå. 
Detta är något som upprört många revisorer. Skulle det vara så att misstanken var 
ogrundad eller att den inte skulle leda till åtal riskerar revisorn att förlora sin klient och 
till och med stämmas av denna om bolaget tagit skada av anmälan. Ju tidigare en 
anmälan kommer in ju större blir risken att misstanken och anmälan är oriktig. Å andra 
sidan utsätter sig revisorn för risk om han skulle lämna in en anmälan vid en senare 
tidpunkt. Skulle bolaget gå i konkurs kan revisorn stämmas av konkursboets 
fordringsägare som sannolikt skulle hävda att skadan varit mindre om revisorn gjort 
anmälan då han började misstänka att brott begåtts. Skulle en revisor inte gjort någon 
anmälan alls kan han anmälas till Revisorsnämnden, samt även här dra på sig ett 
skadestånd om han inte handlar utifrån lagen. Dessa saker är något som fått kritik från 
revisorshåll, då det sätter en större press på dem. En revisor måste vara medveten om att 
en anmälan som lämnas vid en väsentligt senare tidpunkt än vad lagstiftningen avser, 
kan få negativa konsekvenser för honom.17 
 

                                        
11 FARs Revisionsbok, 1999 
12 Proposition 1997/98:99 
13 Holmquist, 17 anmälningar från revisorer, 2000 
14 Proposition 1997/98:99 
15 Rodhe, Aktiebolagsrätt, 1999 
16 SFS 1998:760 
17 Holmquist, Så tycker revis orerna om den lagstadgade anmälningsplikten, 2000 



INLEDNING 
_____________________________________________________________________ 

 3 

En annan orsak till den kritik som uppstod då lagändringen kom var att revisorn skulle 
få det svårare att utföra sitt jobb och göra en bra revision om företaget såg honom som 
polis. Relationen revisor - företag skulle bli mer spänd och försämras, anmälnings-
skyldigheten skulle störa samarbetet så att revisorn skulle få mer begränsad tillgång till 
information.18 En annan tanke var att den nära relationen revisor - företag gör revisorn 
mindre benägen att anmäla sin misstanke om brott eftersom en sådan kan vara till skada 
för företaget.19 Finns denna kritik angående lagändringen kvar bland revisorerna? Vad 
anser ekoåklagare om anmälningsskyldigheten? Vilka effekter har lagen fått? 
 
1.3 Syfte 
 
Syftet med denna uppsats är: 
 
♦ att undersöka hur revisorers anmälningsskyldighet vid misstanke om brott upplevs 

av revisorerna själva, 
 
♦ att redogöra för vad ekoåklagare anser om anmälningsskyldigheten och dess 

förväntade effekter, 
 
♦ att se på eventuella samband och skillnader mellan ovanstående parters åsikter. 
 
1.4 Avgränsningar 
 
Vi har valt att avgränsa uppsatsen till att enbart intervjua revisorer på de tre största 
revisionsbyråerna. En stor revisionsbyrå har många uppdrag per år och i och med det 
ökar sannolikheten att de varit i kontakt med lagen om revisorers anmälningsplikt. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                        
18 Proposition 1997/98:99 
19 Holmquist, Så tycker revisorerna om den lagstadgade anmälningsplikten, 2000 
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2. METOD 
 
I detta kapitel beskrivs tillvägagångssättet vid uppsatsskrivandet. De metoder och 
ansatser som använts och valet av respondenter. Slutligen tas metodproblem upp och de 
åtgärder som vidtagits för att öka graden av validitet och reliabilitet. 
 
2.1 Undersökningsansats 
 
I undersökningen användes befintliga teorier om revisorers anmälningsskyldighet vid 
misstanke om brott. Utifrån dessa teorier skapades ett antal frågor som testades 
empiriskt genom intervjuer med ett antal revisorer och en ekoåklagare, detta 
angreppssätt kallas deduktion.20 
 
Rapporten har en kvalitativ ansats då undersökningen koncentrerades på ett antal 
revisorer och en ekoåklagare som intervjuades angående deras syn på anmälnings-
skyldigheten. Kvalitativa undersökningar baserar sina slutsatser på till exempel 
attityder, värderingar och föreställningar.21 Kvalitativ ansats är lämplig då det önskas 
skapas en djupare förståelse och en helhet av det som studeras. Målet är inte att 
undersöka om informationen har generell giltighet.22 Då endast fyra revisorer och en 
ekoåklagare intervjuats i undersökningen så kan inte några generella slutsatser av 
resultatet dras. 
 
Målet med uppsatsen var att få revisorernas och ekoåklagarens syn på den lagstadgade 
anmälningsplikten. En sådan inriktning där aktörerna och deras verklighetsuppfattning 
står i centrum kallas aktörsorienterade studier.23 Aktörssynsättet är individberoende med 
hänsyn till att det är aktörens uppfattning och handling som ligger till grund för 
studien.24 Fokus ligger på enskilda aktörer. Viktiga begrepp är mångtydighet och 
process. Dessutom betonas samspelet mellan aktörer och intervjuare i aktörssynsättet. 
Helheten förklaras utifrån delarnas egenskaper.25 Aktörsorienterade studier genomförs 
ofta som fallstudier.26 
 
Den empiriska undersökningen valdes att göras genom en fallstudie. En fallstudie 
innebär att en noggrann observation av ett eller ett fåtal undersökningsobjekt görs till 
exempel beslutssituationer, företag, branscher, vilket ger en mångsidig beskrivning av 
de enskilda fallen. Att undersökningsansatsen just blev fallstudie berodde på att en mera 
detaljerad förståelse av det valda undersökningsobjektet önskades fås. Denna typ av 
information som själv samlas in eller samlas in av någon annan kallas för primärdata.27 
En nackdel med fallstudier är att antalet objekt är få och möjligheten att dra generella 
slutsatser minskar därigenom.28 Eftersom avsikten inte var att göra generaliseringar är 
detta inget större problem för undersökningen. 
 

                                        
20 Eriksson & Wiederheim-Paul, Att utreda, forska och rapportera, 1997 
21 Lundahl & Skärvad, Utredningsmetodik för samhällsvetare och ekonomer, 1992 
22 Holme & Solvang, Forskningsmetodik- om kvalitativa och kvantitativa metoder, 1997 
23 Lundahl & Skärvad, a.a. 
24 Abnor & Bjerke, Företagsekonomisk metodlära, 1994 
25 Holme & Solvang, a.a. 
26 Lundahl & Skärvad, a.a. 
27 Eriksson & Wiederheim-Paul, a.a. 
28 Lekvall & Wahlbin, Information för marknadsföringsbeslut, 1993 
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2.2 Datainsamlingsmetod 
 
Vi använde oss av en litteraturstudie för att få fram befintliga teorier och därigenom 
utöka våra kunskaper inom ämnesområdet. Vi började med att studera artiklar och 
annan litteratur om revisorns roll och deras anmälningsskyldighet för att få en överblick 
över ämnet. Därefter studerade vi 10 kapitlet 38-40§§ ABL. Litteraturen fann vi genom 
litteratur- och artikelsökningar i datasystemen Bibdia, Libris och Artikelsök på Luleå 
tekniska universitet. De sökord vi använde var bland annat: revisor, revision, 
Aktiebolagslagen, brott och anmälningsskyldighet. Med hjälp av de böcker och artiklar 
som vi fick fram gav oss även tips om annan litteratur. 
 
Fallstudien genomfördes genom att vi gjorde personliga intervjuer med fyra revisorer 
och en telefonintervju med en ekoåklagare. Vi valde att använda oss av personliga 
intervjuer med revisorerna på grund av att det kändes viktigt att ha en kontrollerad 
intervjusituation där vi direkt skulle kunna följa upp frågor och förklara eventuella 
oklarheter och på så sätt undvika missförstånd. Intervjuer är ett relativt snabbt och 
enkelt sätt att få information. Andra fördelar är att det ger ökad flexibilitet med 
möjlighet till öppna frågor det vill säga utan fasta svarsalternativ samt att komplicerade 
frågor kan ställas. Nackdel med denna form av undersökning är att intervjueffekter kan 
förekomma genom att intervjuare och respondenten kan påverka varandra.29 
 
Urvalet av revisorer skedde på så sätt att vi valde ut de tre största revisionsbyråerna. Via 
telefon bokades tid för intervjuer med en eller två revisorer på vardera byrån. Att vi 
valde större revisionsbyråer berodde på att vi bedömde att chansen att de varit i kontakt 
med lagen är större än den är på en liten revisionsbyrå som har färre uppdrag per år. 
Varje intervju tog 30-60 minuter. Att intervjun med ekoåklagaren skedde per telefon 
beror på att ekobrottsavdelningen på lokal nivå ansåg sig ha för lite kunskap och 
erfarenhet på området och vi därför valde att intervjua en person på 
ekobrottsmyndigheten i Stockholm där de haft mer kontakt med lagen. Vid intervjuerna 
använde vi oss av intervjuguider (se bilaga 2 och 3). Efter intervjuerna sammanställde vi 
materialet. 
 
2.3 Metodproblem 
 
Validitet (giltighet) innebär att undersökningen mäter det den är avsedd att mäta, det vill 
säga att mätinstrumentet, i vårt fall intervjuguiden, mäter vad som avses. Validitet är det 
viktigaste kravet på ett mätinstrument.30 Vi utformade intervjuguiderna så att den hela 
tiden stämde överens med vårt syfte. För att stärka validiteten läste vår handledare 
igenom intervjuguiderna före intervjuerna. Vi gjorde intervjuer med några erfarna 
revisorer och en ekoåklagare som var insatta i ämnet. Vi tänkte även igenom frågorna 
noggrant före intervjuerna. Vi ställde även följdfrågor och frågade om när något var 
oklart. 
 
Med reliabilitet (tillförlitlighet) menas att andra som använt sig av våra metoder skulle 
komma fram till likvärdiga resultat i en annan undersökning. Mätinstrumentet ska ge 
tillförlitliga och stabila utslag.31 I undersökningar med hög reliabilitet påverkas 
mätningar i liten utsträckning av tillfälligheter.32 För att förbättra reliabiliteten 

                                        
29 Eriksson & Wiederheim-Paul, a.a. 
30 ibid 
31 ibid 
32 Lundahl & Skärvad, a.a. 
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redovisade vi öppet de frågor vi ställde samt angav de sökord vi använde oss av. Ett 
problem är att svaren skulle kunna bli annorlunda vid ett senare tillfälle när 
respondenten i framtiden får mer erfarenhet och kunskap. Ett annat problem är att andra 
revisorer kanske har andra åsikter än de vi valde att intervjua. Tillförlitligheten stärktes 
förmodligen genom att respondenterna fick frågorna tillsänt sig några dagar före 
intervjutillfället och därigenom fick de i lugn och ro fundera på dem. Vi använde oss av 
bandspelare och genom det kunde vi lyssna av banden flera gånger för att försäkra oss 
om att vi uppfattat allt korrekt. Vi var även två personer vid intervjutillfällena vilket 
borde ha ökat reliabiliteten. Tillförlitligheten är också beroende av eventuell 
intervjueffekt. Vi försökte uppträda på sådant sätt att respondenterna inte medvetet eller 
omedvetet trodde att vi förväntade oss vissa svar.33 Vi sammanställde svaren från 
intervjuerna direkt efteråt och sedan skickade vi sammanställningen till respektive 
respondent för genomläsning. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                        
33 Patel & Davidson, Forskningsmetodikens grunder – att planera, genomföra och rapportera en  
    undersökning, 1994 
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3. TEORI 
 
I detta kapitel behandlas relevant litteratur för ämnet. Kapitlet börjar med att beskriva 
revisionens innehåll, intressenter, oberoende och revisionsarbetet. Därefter behandlas 
tystnadsplikt samt ansvar. Den största delen beskriver revisorns handlingsplikt och 
slutligen beskrivs ekonomisk brottslighet. 
 
3.1 Revision 
 
3.1.1 Revisionens innehåll 
 
Revision är att kritiskt granska, bedöma och uttala sig om redovisningen och 
förvaltningen. Det finns extern- och intern revision, statlig- och kommunal revision och 
statlig taxeringsrevision samt miljörevision.34 Externrevision består av förvaltnings-
revision och redovisningsrevision. Båda typerna av revision görs dels löpande under 
året, dels när bokslut och årsredovisning är klara. Förvaltningsrevision är att granska 
bland annat styrelseprotokoll, budgetar, periodbokslut och delårsrapporter. Revisorn ska 
undersöka om styrelse och verkställande direktören uppfyllt sina plikter enligt ABL. 
Detta görs genom att revisorn till exempel ser på organisation och rutiner för 
medelsförvaltningen35 samt kontrollerar att bolagets system för planering och kontroll 
ger styrelsen och verkställande direktören bra underlag för beslut. Om inget upptäcks 
som föranleder skadeståndsskyldighet av verkställande direktören och/eller 
styrelseledamöterna för något de gjort eller försummat att göra tillstyrker revisorn 
ansvarsfrihet i revisionsberättelsen. Redovisningsrevision är att granska och bedöma 
räkenskaper och årsredovisning. Revisionen ska bland annat visa om: 
 
♦ resultaträkningen ger ett rättvisande uttryck för årets resultat. 
♦ tillgångarna och skulderna i balansräkningen existerar, tillhör bolaget och är rätt 

värderade. 
♦ alla tillgångar och skulder är med i balansräkningen. 
♦ resultat- och balansräkningarna stämmer med bokföringen.36 
 
Att revisionen är upprättad efter ovanstående punkter spelar en viktig roll när det gäller 
för bolagets intressenter att fatta beslut om sitt ägande och framtida händelser.  
 
3.1.2 Intressenter 
 
Intressenterna till bolag kan vara många och trots att deras intresse för bolaget skiljer sig 
åt har de alla nytta av revisorns arbete.37 Som intressent till ett bolag vill de få insikt i 
hur det går för bolaget och hur det sköts. Detta är något som intressenterna inte själva 
har direkt möjlighet till.38 Det är här revisorn kommer in i bilden. Eftersom 
intressenterna måste kunna lita på bolagets ekonomiska information finns det revisorer 
vars uppgift är att granska bolaget och dess förvaltning. Skulle fallet vara så att 
årsredovisningen inte speglar bolagets verklighet kan detta leda till att intressenter fattar 

                                        
34 FARs Revisionsbok, 1999 
35 Med medelsförvaltning avses skötseln av de pengar och andra finansiella resurser företaget har för sin 
    verksamhet. 
36 FAR, Vad gör en auktoriserad revisor?, 1998 
37 FARs Revisionsbok, 1999 
38 Lundén, a.a. 
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felaktiga beslut. Det är därför viktigt att årsredovisningen inte innehåller några 
felaktigheter.39 
 
Intressenter till bolag är ägare, företagsledning, kreditgivare, leverantörer, kunder, 
anställda samt stat och kommun. Ägarna har ett stort intresse av hur det går för bolaget, 
de måste fatta beslut om sitt ägande utifrån den ekonomiska information som de förses 
med. Ägare som inte själva sitter med i företagsledningen måste förlita sig på 
information från andra och självklart är det av yttersta vikt att beslut fattas utifrån 
rättvisande information om bolaget. Även bolagets ledning har nytta av revisorn och 
revisionsarbetet. Ledningen har inte på samma sätt som revisorn kunskap om företaget 
och händelser inom företaget, men genom revisionen får företagsledningen mer insyn i 
verksamheten och kan nyttja revisorns goda ekonomikunskap. Långivare har ett intresse 
i att ta reda på om bolaget kommer att kunna betala tillbaka det de lånat. Revisorns 
arbete ger här en större säkerhet för banker och andra långivare eftersom informationen 
kan anses mer korrekt. Intresset för dem som levererar varor och tjänster till bolaget 
ligger i att bolaget kommer att betala för det de fått levererat till sig. Stat och 
kommuners intresse till bolaget och dess redovisade ställning är att bolaget ska betala 
skatter och avgifter. Innehåller företagets redovisning fel kommer detta underlag leda 
till en felberäkning av skatten som företaget ska betala. Företagets kunder är 
intresserade av att veta om de i framtiden kan förvänta sig att bolaget kommer att 
leverera sina varor. Den information som företaget redovisar om sin ekonomiska 
ställning blir mer trovärdig och intressenterna får bättre förutsättningar att fatta bra 
beslut om uppgifterna är rättvisande och har granskats av en oberoende revisor.40 
 
3.1.3 Revisorns oberoende 
 
Revisorns oberoende, framförallt i förhållande till det granskade bolaget, är ett 
nödvändigt villkor för intressenternas förtroende för revisorn.41 En oberoende revisor 
har inget intresse i bolaget, varken direkt eller indirekt. Gällande regler om revisorsjäv 
finns i FARs etikregler, nummer två. Detta är viktigt för att revisorn i sitt 
ställningstagande ska vara objektiv och se till att ekonomisk information ger en 
rättvisande bild av bolaget och dess verksamhet.42 Kravet att en revisor ska vara 
oberoende av den som han granskar är av avgörande betydelse.43 Det finns några saker 
som kan hota revisorns oberoende och opartiskhet. Om revisorn har ett egenintresse i 
företaget finns en risk att han ser en fördel i att bolaget visar bättre resultat än vad som i 
verkligheten gäller. Ett exempel på egenintresse kan vara om revisorn har en 
affärsmässig relation till klienten. En annan sak som kan hota oberoendet är om revisorn 
granskar saker som han tidigare själv rådgivit företaget om. Ett hot mot revisorns 
oberoende kan även föreligga om revisorn har ett nära personligt förhållande till sin 
klient. Detta skulle kunna innebära att revisorn utan yrkesmässigt ifrågasättande ser till 
klientens intresse. Från och med den 1 januari 1999, är alla aktiebolag skyldiga att i 
årsredovisningen ange vad som under året betalats ut i revisionsarvode eftersom arvodet 
kan ha betydelse för revisorns oberoende. Det finns nämligen personer som menar på att 
en revisors anknytning till klienten kan bli för stor om större delen av revisorns intäkter 
kommer från klienten i fråga. Om revisorn känner att någon omständighet kan rubba 
oberoendet ska han avböja eller avsäga sig uppdraget. Om revisorn på något sätt kan 
åtgärda de eventuella hot mot oberoendet som finns och visa på att uppdraget kan 
                                        
39 Nord 1992:18 
40 FARs Revisionsbok, 1999 
41 Cassel, Den reviderade revisorsrollen – En oren berättelse, 1996 
42 Strömqvist, Revisorns kompetens och oberoende, 1999 
43 Cassel, a.a. 
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fullgöras med fullt förtroende behöver  uppdraget inte avböjas eller avsägas. För 
bolagets intressenter är det viktigt att revisorn utför sitt revisionsuppdrag utan att beakta 
och låta sig påverkas av saker som är ovidkommande för själva revisionen.44 Revisorn 
ska värdera och kontrollera årsredovisningen på ett sådant sätt att bolagets intressenter 
kan lita på den utgivna informationen. Om revisorns arbete inte ger ett ökat förtroende 
för årsredovisningen så är revisionsarbetet meningslöst och bortkastat.45 
 
3.1.4 Revisionsarbetet 
 
Alla aktiebolag ska ha en eller flera revisorer beroende på företagets storlek. Revisorn 
utses av bolagsstämman. Som vald revisor i ett företag måste personen ha god kunskap 
om verksamheten. Alla företag är unika och de skiljer sig åt på en mängd olika sätt. 
Revisorn bör vara insatt i och känna till verksamheten för att revisionen ska bli så bra 
som möjligt utifrån det specifika företaget. Därför börjar alltid revisionsprocessen med 
att revisorn samlar in, analyserar och bedömer information. Förutom att skaffa sig 
kunskap om själva företaget ska revisorn sätta sig in i externa förhållandena, till 
exempel konkurrenter och deras situation och branschen som helhet, då dessa saker 
påverkar det reviderade bolaget. Revisionsarbetet är tidsbegränsat och det är därför av 
vikt att revisorn utifrån den förberedande informationsinsamlingen tidigt bestämmer vad 
revisionsarbetet ska inriktas på och hur omfattande det ska bli. Detta beroende på att en 
revisor inte har någon möjlighet att granska alla bolagets transaktioner. Inriktning och 
omfattning av arbetet beror på väsentlighet och risk. Revisionsarbetet måste inriktas på 
att granska de områden där risken för att fel uppstår är störst, informationsinsamlingen 
ska ge insikt i vad som ska granskas. Koncentrationen ska alltså ligga på att hitta de 
väsentliga fel som annars skulle kunna påverka bolagets redovisning och förvaltning. I 
FARs rekommendation ”Revisionsprocessen” förklaras väsentlighet som ”Fel i 
årsredovisning kan betecknas som väsentliga om de är av sådan omfattning eller art att 
de, om de varit kända för en omdömesgill intressent/bedömare, hade påverkat dennes 
ställningstagande”.46 
 
Det finns regler för hur revisorer ska genomföra granskningen av företaget. Enligt FARs 
etikregler, nummer fyra ska revisorn beakta god redovisnings- och revisionssed. God 
redovisningssed grundas på lag, praxis och rekommendationer. En revisor är skyldig att 
följa de lagar och redovisningsprinciper som finns. Råd och rekommendationer från 
Redovisningsrådet och Bokföringsnämnden har också stor betydelse.47 God 
redovisningssed definieras i förarbetena till Bokföringslagen och Årsredovisningslagen 
som en ”faktiskt förekommande praxis hos en kvalitativt representativ krets av 
bokföringsskyldiga” och ska tillämpas vid upprättandet av årsredovisningen.48 God 
revisionssed är den praxis som utarbetats bland erfarna revisorer och FAR. Det är inte 
bara det som står i FARs rekommendationer utan också erfarenhet och professionellt 
omdöme. Enligt 14§ Lagen om revisorer (Revisorslagen) ska en auktoriserad revisor 
utföra sina uppdrag omsorgsfullt och enligt god revisorssed. Lagen talar inte närmare 
om vad god revisorssed är. God revisorssed är etik. FARs etikregler och 
Revisorsnämnden ger vägledning om revisorsetik.49 Enligt FARs etikregel nummer ett 

                                        
44 SOU 1999:43, Oberoende, ägande och tillsyn i revisionsverksamhet 
45 Strömqvist, a.a. 
46 FARs, Revisionsbok, 1999, s 21 
47 FARs Samlingsvolym 2000 
48 Eriksson, Koncernredovisning, 1998, s 74-75 
49 FAR, Vad gör en auktoriserad revisor?, 1998 
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innebär god revisorssed att revisorn både i sin yrkesutövning och annars ska uppträda på 
ett sådant sätt att han inte vanhedrar sig själv eller sin yrkeskår.50 
 
Revisorns arbetsgranskning ska dokumenteras. Denna dokumentation kallas 
revisionsberättelse. I revisionsberättelsen talar revisorn om vad han kommit fram till 
under revisionen. Revisorn rapporterar bland annat om årsredovisningen stämmer 
överens med Årsredovisningslagen och ger en rättvisande bild av den ekonomiska 
verksamheten. Revisorn är också skyldig att rapportera om till exempel någon 
styrelseledamot eller verkställande direktören har gjort sig skyldig till åtgärder som 
medför skadestånd. En revisionsberättelse där revisorn inte behövt göra några 
anmärkningar kallas ren revisionsberättelse medan en där revisorn upptäckt väsentliga 
avvikelser från lag och god redovisningssed kallas oren.51 Revisionsberättelsen var 
tidigare revisorns enda sätt att påpeka saker som han funnit i och med sitt 
revisionsarbete då revisorn i övrigt har tystnadsplikt gentemot andra parter. 
 
3.1.5 Tystnadsplikt 
 
En revisor har tystnadsplikt. Revisorn får inte lämna upplysningar till en enskild 
aktieägare eller utomstående om bolagets angelägenheter som han fått kännedom om 
genom sin granskning, om detta kan vara till skada för bolaget (10 kapitlet 37§ ABL). 
Inte heller kan revisor på bolagsstämma på begäran av enskild aktieägare lämna ut 
information.52 Under sin revision kommer revisorn nära företaget och blir insatt i 
verksamheten. För att revisorn ska kunna göra en bra revision krävs det att han får 
tillgång till den information som behövs. Allt som revisorn får veta under sitt arbete 
med företaget har han tystnadsplikt om. Utomstående personer kan läsa 
revisionsberättelsen för att få insyn i företaget.53 Tystnadsplikten regleras också i FARs 
etikregel, nummer fem. Om revisorn bedömer att informationen inte skulle skada 
företaget är han skyldig att informera bolagsstämman om de frågor de ställer (10 
kapitlet 41§ ABL). Ett annat undantag från tystnadsplikten är att revisorn är skyldig att 
lämna information till åklagare vid brottsundersökning. Dessutom har revisorn 
informationsskyldighet till medrevisorer, lekmannarevisor, särskild granskare, ny 
revisor, moderbolagsrevisorer och konkursförvaltare (10 kapitlet 42§ ABL) samt 
numera också till åklagare vid misstanke om brott.54 
 
Tystnadsplikten ligger till grund för att revisorn ska kunna göra ett bra arbete. Om 
revisorn förde vidare den information han kommit fram till, skulle det reviderade 
bolaget med största sannolikhet hålla inne med viktig information för revisionsarbetet, 
vilket skulle leda till en sämre revision. Tystnadsplikten inkluderar även att revisorn inte 
får använda information om bolaget för att på något sätt gynna sig själv. En revisor har 
tystnadsplikt även då han slutfört sitt uppdrag.55 
 
 

                                        
50 FARs Samlingsvolym 2000 
51 ibid 
52 Rodhe, a.a. 
53 Lundén, a.a. 
54 FARs Revisionsbok, 1999 
55 ibid 
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3.2 Ansvar 
 
3.2.1 Revisorns ansvar 
 
Revisorn är skyldig att informera styrelsen om missförhållanden och allvarliga 
förhållanden i övrigt som han upptäcker i sin granskning. Han är också skyldig att 
lämna styrelsen begärda upplysningar. Revisorn står i ansvar gentemot företaget för det 
sätt på vilket han fullgör sitt uppdrag. Om företaget skadats genom revisorns agerande 
kan han bli skadeståndsskyldig. Skadeståndet är begränsat till belopp som motsvarar 
den uppkomna skadan, det vill säga vad som skulle ha erhållits om anmärkning 
framförts. Om det är en varaktig försummelse svarar revisorn för hela skadan.56 
 
3.2.2 Ansvarsfördelningen mellan bolagsledningen och revisor 
 
Av 8 kapitlet 3§ ABL framgår att styrelsen ansvarar för att organisationen av 
bokföringen och medelsförvaltningen även innefattar en tillfredsställande kontroll. 
Verkställande direktören har enligt 8 kapitlet 25§ ABL ett ansvar för att bolagets 
bokföring fullgörs i överensstämmelse med lag och att medelsförvaltningen sköts på ett 
riktigt sätt. Det primära ansvaret för bokföringen och den interna kontrollen ligger på 
verkställande direktören och styrelsen. Detta ansvar åvilar inte revisorn i företaget och 
kan inte heller delegeras till denne. Revisorn riskerar emellertid ett skadeståndsansvar 
enligt 15 kapitlet 2§ ABL om han inte påtalar brister i den interna kontrollen, vilka 
framkommit eller bort framkomma vid en granskning i enlighet med god revisionssed. 
Revisorns ansvar för oegentligheter, som begåtts av företagets anställda innefattar inte 
en plikt för revisorn att utföra en sådan ingående granskning att varje oegentlighet 
upptäcks. Finns brister i kontrollen eller förhållanden som inger misstanke om att 
kontrollen inte är effektiv ökar emellertid risken att även revisorn drabbas av ansvar. 
Bolagets revisor ska enligt 10 kapitlet 3§ ABL granska årsredovisningen och 
bokföringen, för vilken styrelsen och verkställande direktören har huvudansvaret. För 
skada som uppstått genom att årsredovisningen inte överensstämmer med bokföringen 
blir i de flesta fall revisorn ensam ansvarig för enligt 15 kapitlet 2§ ABL. I och med 
tillägget av regler i ABL, 10 kapitlet 38-40§§ har revisorn även ansvar för att anmäla 
alla misstankar om brott som eventuellt uppkommer under revisionsarbetet.57 
 
3.3 Revisorns handlingsplikt 
 
3.3.1 Bakgrund till propositionen” 1997/98:99 
 
Före den 1 januari 1999 var revisorn förhindrad att anmäla brott inom bolaget till polis 
eller åklagare på grund av tystnadsplikten. Tystnadsplikten innebar att revisorn inte på 
eget initiativ fick lämna uppgiften till polis eller åklagare, om det skulle medföra skada 
för bolaget. Revisorn kunde endast anmärka på förhållandet i sin revisionsberättelse 
samt genom påpekanden och erinringar till företagsledningen. Däremot var revisorn 
skyldig att svara på frågor från undersökningsledaren sedan förundersökning hade 
inletts. Ytterligare  ett undantag från tystnadsplikten fanns redan före 1 januari 1999 vad 
gäller finansiella företag som står under Finansinspektionens tillsyn. Revisorer i dessa 
företag hade ålagts en viss rapporteringsskyldighet gentemot Finansinspektionen. 
Ändringarna hörde samman med BCCI-direktivet (95/26/EG). Syftet med direktivet var 
att stärka tillsynsmyndighetens befogenheter att förhindra oegentligheter. I ett par andra 
                                        
56 Arlebäck, Privata aktiebolag, 1999 
57 Dotevall, Bolagsledningens skadeståndsansvar, 1999 
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länder som Frankrike och Nederländerna hade även revisorer i andra företag ålagts en 
viss anmälningsskyldighet.58 
 
Våren 1998 föreslog regeringen att det i ABL skulle införas regler som ålade revisorn 
en skyldighet att vända sig till åklagare vid misstanke om brott i bolaget. Skälen till 
regeringens förslag var att det inte var tillfredsställande att revisor endast kunde reagera 
mot oegentligheter i bolaget genom påpekanden och erinringar till företagsledningen 
och anmärkningar i revisionsberättelsen. Påpekanden och erinringar hjälper inte alltid 
för att få rättelse och skydda bolaget och dess intressenter. Inte heller anmärkningar i 
revisionsberättelsen ger önskad effekt eftersom revisionsberättelsen offentliggörs först 
långt i efterhand och någon samlad myndighetsgranskning av revisionsberättelser inte 
heller genomförs. Under arbetet med de nya reglerna diskuterades om revisorn enbart 
skulle ha rättighet att göra anmälan. Men regeringen ansåg att en skyldighet var bättre. 
En rättighet skulle innebära vanskliga överväganden för revisorn. Förslaget antogs av 
riksdagen och de nya reglerna trädde i kraft den 1 januari 1999.59 
 
Det nya regelverket har livligt diskuterats och mött stort motstånd inte minst från 
revisorer och advokater. Utgångspunkten för regelverket, nämligen att misstankar om 
brott ska framföras för att motverka oegentligheter, ställer säkert de flesta revisorer upp 
på. Däremot är det diskutabelt om revisorerna har erforderlig straffrättslig kompetens att 
bedöma om en anmälan bör göras eller inte.60 Vilket även flera remissinstanser 
påpekade, att revisorer vanligtvis saknar denna straffrättsliga kompetens.61 Lagstiftaren 
har en liknande inställning och har därför avgränsat anmälningsplikten till sådana 
områden som revisorn normalt granskar, till exempel bedrägeri, svindleri, 
förskingrings- och bokföringsbrott samt vissa slag av skattebrott. Det som ligger utanför 
revisorns anmälningsskyldighet är bland annat urkundsförfalskning och osant 
intygande.62 
 
Aktiebolagets organisation (Propositionen 1997/98:99) bygger i sin tur på 
departemetspromemorian Revisorns skyldigheter vid misstanke om brott i bolaget, 
Justitiedepartementet Dnr 95-2066 och Aktiebolagskommitténs betänkande 
Aktiebolagets organisation (SOU 1995:44).63 Aktiebolagskommittén ansåg att kampen 
mot den ekonomiska brottsligheten måste föras med kraft. Kommittén fann det 
oacceptabelt att revisorn hindras att polisanmäla brott som han upptäckt i sin 
granskning. Kommittén föreslog att revisorn ska vara skyldig att underrätta åklagaren 
om han kan misstänka ett brott eller ett led i ett brott, vilket innebär väsentlig skada eller 
fara för sådan skada.64 
 
 

                                        
58 Proposition 1997/98:99 
59 ibid 
60 Arlebäck, a.a. 
61 Proposition 1997/98:99 
62 Arlebäck, a.a. 
63 FAR, Ekonomiska brott i aktiebolag - revisorns handlingsplikt enligt ABL, 2000 
64 SOU 1995:44 
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3.3.2 Revisorns anmälningsskyldighet 
 
Revisors skyldighet att anmäla misstanke om brott finns i 10 kapitlet 38-40§§ ABL (se 
bilaga 1).65 Reglerna om revisors handlingsplikt vid brottsmisstanke gäller för revisor i 
alla svenska aktiebolag. Revisorns arbete är inriktat på bolagets räkenskaper och 
ekonomiska förvaltning. Revisorns skyldighet att agera blir då i första hand när han 
misstänker eller upptäcker brott av ekonomiskt slag i bolaget. Brottet ska vara av sådan 
art att det  kan vålla bolaget eller dess intressenter skada.66 Revisorn är inte skyldig att 
anmäla försöks- och förberedelsebrott till åklagare utan endast fullbordade brott. De 
brott det gäller är:67 
 
♦ Bedrägeri och svindleri: Bedrägeri (9 kapitlet 1§ Brottsbalken (BrB)) omfattar två 

olika gärningstyper, traditionellt bedrägeri och datorbedrägeri. Svindleri eller 
”bedrägeri mot allmänheten” som det ibland kallas regleras i 9 kapitlet 9§ BrB.68 

 
♦ Penninghäleri: Genom en lagändring den 1 juli 1999 infördes straffbestämmelsen, 

penninghäleri (9 kapitlet 6a§ BrB). Bestämmelsen täcker det mesta som betecknas 
som penningtvätt enligt Penningtvättslagen (1993:768).69 

 
♦ Förskingring och annan trolöshet: Denna grupp av brott består av trolöshetsbrotten 

förskingring (10 kapitlet 1§ BrB), olovligt förfogande (10 kapitlet 4§ BrB) och 
trolöshet mot huvudman (10 kapitlet 5§ BrB).70 

 
♦ Brott mot borgenärer: Innefattar brotten oredlighet mot borgenärer (11 kapitlet 1 § 

BrB), mannamån mot borgenärer (11 kapitlet 4§ BrB) och bokföringsbrott (11 
kapitlet 5§ BrB).71 

 
♦ Bestickning och mutbrott: Bestickning regleras i 17 kapitlet 7§ BrB och 

spegelbilden av bestickning är att ta emot en muta som regleras i 20 kapitlet 2§ 
BrB.72 

 
♦ Skattebrott: Redan tidigare var revisorn skyldig att lämna vissa uppgifter bland 

annat skatteuppbörd i revisionsberättelsen. De nya reglerna innebär en utvidgad 
skyldighet att agera vid misstanke om skattebrott, vårdslös skatteuppgift och 
försvårande av skattekontroll (2, 5 respektive 10§§ Skattebrottslagen).73 

 
De uppräknade brotten i 10 kapitlet 38§ ABL är inte avsedda att uttömmande reglera i 
vilka fall revisorn bör vända sig till företagsledningen med anledning av sina 
iakttagelser under revisionen. God revisionssed gör att även i andra fall måste revisorn 
anmäla misstänkta oegentligheter till företagsledningen. Brottskatalogen i paragrafen 
definierar endast de brott som revisorn är skyldig att avgå för och lämna en anmälan till 
åklagare ifall företagsledningen inte utför adekvata åtgärder.74 

                                        
65 SFS 1998:760 
66 Svensson, Aktiebolagslagen, 1999 
67 FAR, Ekonomiska brott i aktiebolag - revisorns handlingsplikt enligt ABL, 2000 
68 ibid 
69 ibid 
70 ibid 
71 ibid 
72 ibid 
73 ibid 
74 Svensson, a.a. 
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Revisorns handlingsplikt gäller brottsmisstankar mot en styrelseledamot eller 
verkställande direktören. En styrelseledamot är skyldig att övervaka att verksamheten är 
lagenlig. Därför kan han även bli ansvarig för brott längre ner i bolaget. Om ett brott 
inträffar inom verkställande direktörens verksamhetsområde kan han bli ansvarig för det 
till exempel om personalen inte fått tillräckliga resurser till sitt förfogande eller 
verkställande direktören underlåtit att utöva rimlig kontroll. Uppsåtsbrott längre ner i 
bolaget kan däremot inte bli aktuellt om inte styrelseledamoten eller verkställande 
direktören själv haft uppsåt. Brottsmisstankar mot underordnad personal torde påtalas 
av revisorn för styrelsen eller verkställande direktören enligt god revisionssed. 
Revisorns skyldighet att agera vid misstanke om brott gäller även misstanke om 
anstiftan eller medhjälp till brottet.75 
 
Brottet måste ha begåtts inom ramen för bolagets verksamhet. Bolaget ska på något sätt 
ha haft betydelse för brottet till exempel genom att bolagets namn har använts för att 
göra handlingen möjlig. Revisorn har även handlingsplikt för brott som begåtts i annat 
land.76 
 
Revisorns handlingsplikt gäller när misstankarna har uppkommit vid iakttagelser i 
samband med revisionen. Men revisorns handlingsplikt kan inte begränsas till det utan 
även sådant som revisorn upptäcker vid konsultarbete måste anmälas. Upplysningar om 
bolaget som revisorn får när han utför uppdrag åt någon annan får revisorn på grund av 
tystnadsplikten till detta bolag inte använda sig av vid revisionen av det första bolaget.77 
Det är inte bara brott som skett under det aktuella räkenskapsåret som omfattas av 
handlingsplikten. Den yttersta gränsen sätts av preskriptionstiden som är fem år för flera 
av de aktuella brotten, men i vissa fall tio år.78 
 
Revisorns handlingsplikt vid brottsmisstanke innebär inte att revisorns granskning ökar 
jämfört med tidigare. Revisorn är inte skyldig att efterforska om brott har begåtts. Det är 
först när brottsmisstanke har uppstått som revisorn är skyldig att handla.79 Enligt 10 
kapitlet 38§ ABL ska en revisor vidta åtgärder om han kan misstänka att brott har 
begåtts av en styrelseledamot eller den verkställande direktören.80 Lagen definierar inte 
graden kan misstänkas. Propositionen hänvisar till vad som gäller för konkursförvaltares 
anmälningsplikt enligt 7 kapitlet 16§ Konkurslagen (1987:672). Graden av misstanke är 
enligt denna lag också att någon kan misstänkas för brott.81 Konkursförvaltare använder 
sig i allt större utsträckning av revisorer för granskning av konkursgäldenärers 
bokföring och en viss praxis torde ha utvecklats vad gäller innebörden i uttrycket kan 
misstänkas.82 Rent allmänt kan sägas att kan misstänkas innebär ett mycket svagt krav 
på bevisning.83 
 
Enligt lagtexten ska en revisor underrätta styrelsen utan oskäligt dröjsmål. Det är 
angeläget att inte någon längre tid förflyter från det att misstanke om brott uppkommer 
och till dess att revisorn vidtar åtgärder. Hur lång denna tid är går inte säga generellt 
utan det beror på det enskilda fallet. En viss tid är nödvändig för att undersöka 

                                        
75 FAR, Ekonomiska brott i aktiebolag - revisorns handlingsplikt enligt ABL, 2000 
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77 Svensson, a.a. 
78 FAR, a.a. 
79 Proposition 1997/98:99, Författningskommentarer 
80 SFS 1998:760 
81 Proposition 1997/98:99 
82 Svensson, a.a. 
83 FAR, a.a. 
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misstanken. Med hänsyn till de risker för bolaget eller dess intressenter som varje 
fördröjning medför ska revisorn alltid agera utan oskäligt dröjsmål.84 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figur 1   Schema för revisorns åtgärder vid misstanke om brott (10 kapitlet 38-40 §§  
               ABL). Av Clas-J Trohammar efter en skiss av Sten Lundvall.85 
 
Misstänker revisorn att brott har skett ska han först underrätta styrelsen (se figur 1). 
Underrättelsen behöver inte lämnas på något särskilt sätt och det räcker med att den 
lämnas till en styrelseledamot. FAR anser att det kan vara lämpligt att lämna 
underrättelsen skriftligt och till styrelsens ordförande eller till styrelsen i dess helhet.86 
Efter det att styrelsen har fått underrättelsen har styrelsen två veckor på sig för att vidta 
rättelse. I vissa fall kan underrättelse till styrelsen vara meningslös, till exempel om 
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styrelsen inte skulle lyssna på revisorn och ett dröjsmål skulle innebära skada för 
företagets intressenter eller risk för att bevisning undanröjs. Revisorn kan då avgå och 
göra anmälan till åklagare utan att underrätta styrelsen först. Om ett adekvat 
avhjälpande inte är möjligt eller inte går att åstadkomma inom två veckor är revisorn 
skyldig att avgå som revisor och anmäla detta till Patent- och Registreringsverket (PRV) 
samt göra en anmälan till åklagare. Revisorn är dock inte skyldig att avgå och göra 
anmälan till åklagare om den ekonomiska skadan avhjälps eller om bolaget självt 
lämnar in en anmälan till polis eller åklagare. Det räcker inte med att styrelsen säger att 
avhjälpande skett eller anmälan gjorts utan revisorn måste förvissa sig om att till 
exempel den felaktiga deklarationen rättats eller det förskingrade beloppet återbetalats. 
Ett generellt undantag från anmälningsskyldigheten är om det misstänkta brottet är 
obetydligt. Vad som kan räknas som obetydligt är till exempel bokföringsbrott som 
ligger nära gränsen för vad som över huvud taget är straffbart.87 
 
Ett avhjälpande har i princip enbart betydelse för civilrättsliga förhållanden. Endast i 
undantagsfall kan rättelse göras i straffrättsligt hänseende. Rättelsen får alltså i de flesta 
fall endast den verkan att revisorns anmälningsskyldighet upphör. Gärningsmannen kan 
åtalas ifall brottet uppdagas på något annat sätt.88 
 
I anmälan till PRV ska revisorn lämna en redogörelse för vad han funnit vid den 
granskning som har skett. I anmälan till åklagaren ska revisorn redogöra för misstanken 
samt för de omständigheter som misstanken grundar sig på. Det finns inga formkrav 
som måste uppfyllas. Anmälan ska lämnas till den åklagarmyndighet som svarar för det 
område det misstänkta brottet har begåtts i. Brott mot 11 kapitlet BrB eller mot 
Skattebrottslagen, som har begåtts i något av de län i vilka ekobrottsmyndigheten finns 
(Stockholm, Göteborg och Malmö) bör anmälan lämnas till dessa. Anmälan blir 
offentlig först om och när åklagaren överlämnar saken till domstol men vissa saker till 
exempel företagshemligheter kan sekretessbeläggas.89 
 
3.3.3 Revisorns risk för påföljd samt försäkring 
 
Vid anmälan av misstanke om brott är det främst två olika misstag från revisorn som 
kan förekomma. Dels kan revisorn anmäla ett misstänkt brott som senare visar sig inte 
vara ett brott, dels kan revisorn avstå från att anmäla ett förhållande som senare visar sig 
vara ett brott begånget av en styrelseledamot eller den verkställande direktören.90 En 
oriktig anmälan som får offentlighet kan vålla bolaget skada. Med hänsyn till att 
anmälningsskyldigheten ibland kan innebära svåra avvägningar för revisorn har 
skadeståndsansvaret begränsats. Revisorn ansvarar för skada som beror på att han 
lämnat felaktiga uppgifter till åklagarmyndigheten endast om revisorn har haft skälig 
anledning att anta att uppgifterna var oriktiga (15 kapitlet 2§ ABL). Om revisorn har 
gjort en felaktig straffrättslig bedömning när han gjorde anmälan föranleder inte 
skadeståndsansvar. Om revisorn låter bli att underrätta styrelsen om sina 
brottsmisstankar kan skadeståndsansvar komma i fråga om revisorns försummelse 
skadar bolaget. Frågan om skadeståndsskyldighet i det enskilda fallet ska tilldelas 
revisorn får bedömas enligt de aktiebolagsrättsliga skadeståndsreglerna. I de fall 
revisorn informerar styrelsen men sedan inte gör anmälan till åklagare trots att 
avhjälpande eller polisanmälan inte skett, kan revisorn inte bli skadeståndsskyldig  
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gentemot aktieägarna eller någon annan utomstående (15 kapitlet 2§ ABL). Bolaget och 
dess intressenter skyddas emellertid redan genom de skadeståndssanktionerade reglerna 
om revisionsberättelse (10 kapitlet 5§ ABL). Revisorn riskerar emellertid ansvar enligt 
bestämmelserna i Revisorslagen. En revisor som uppsåtligen gör orätt i sin utövning kan 
av Revisorsnämnden förlora sitt godkännande eller auktorisation (22§ Revisorslagen). 
Revisorn kan även få en varning eller en erinran av nämnden om revisorn åsidosätter 
sina skyldigheter. Vid grovt åsidosättande kan godkännandet eller auktorisationen 
upphävas.91 
 
Revisorn svarar för skada som uppsåtligen eller av oaktsamhet vållas av hans 
medhjälpare. För revisionsbolag åligger ersättningsskyldighet revisionsbolaget och den 
huvudansvarige revisorn solidariskt.92 Skadeståndstalan måste väckas inom fem år från 
det att revisionsberättelsen lades fram på bolagsstämman. Har revisorn begått något 
brott kan preskriptionstiden vara längre.93 
 
Kvalificerade94 revisorer och deras revisionsbyrå är skyldiga att antingen ha 
ansvarsförsäkringar eller att hos Revisorsnämnden ställa säkerhet för den 
ersättningsskyldighet som revisorn eller bolaget kan ådra sig. Om det finns särskilda 
skäl, får Revisorsnämnden medge undantag från kravet på försäkring eller säkerhet 
enligt 19§ Lagen om revisorer.95 Försäkringar ska möjliggöra kompensation för skador 
som revisorn förorsakat i sin granskningsverksamhet och utgöras av ansvarsförsäkring 
mot förmögenhetsskada och förmögenhetsbrottsskada enligt villkor som godkänts av 
Revisorsnämnden. Innan godkännande, auktorisation eller registrering meddelas samt 
på begäran ska bevis om ansvarsförsäkring tillställas Revisorsnämnden enligt 17§ RN: 
Revisorsföreskrifter.96 
 
3.4 Ekonomisk brottslighet 
 
En av orsakerna till att regler om revisorers anmälningsplikt vid misstanke om brott 
lades till i ABL var att bekämpa den ökade ekonomiska brottsligheten. Det är av vikt att 
ekonomiska brott utreds snabbt innan de blir inaktuella. Innan lagen om revisorers 
anmälningsplikt kom var revisorerna genom sin tystnadsplikt förhindrade att agera 
förutom i påpekanden i revisionsberättelsen och till företagsledningen. Något som 
fördröjde processen både att hitta och att utreda ekonomiska brott från myndighetens 
sida.97 
 
Ekonomisk brottslighet är ett vanligt samhällsproblem. Det är inte en typ av brott som 
förekommer mer i någon specifik samhällsgrupp, utan ekonomisk brottslighet kan 
finnas i de finaste kretsar.98 Ekonomisk brottslighet är inget som har en klar definition 
och avgränsning. Vad som däremot inte räknas som ekonomisk brottslighet är 
organiserad brottslighet. För att det ska räknas som ekonomisk brottslighet krävs det att 
brottet skett i någon form av näringsverksamhet och därmed kan även förmögenhets-
brott utförda av enskilda personer uteslutas.99 
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Det finns studier som indikerar att ekonomisk brottslighet är mer utbredd i små och 
mindre företag, där inte revisorsplikt föreligger. I dessa studier påpekas detta som en 
självklarhet eftersom större företag har krav på revisorer av olika slag och dessa faktiskt 
motverkar den ekonomiska brottsligheten. 10 kapitlet 1§ ABL säger att alla aktiebolag 
ska ha minst en revisor. Trots denna revisionsplikt är aktiebolag en företagsform där 
ekonomisk brottslighet är vanlig. Mycket tyder på att detta skulle kunna bero på att 
aktieägarna har ett begränsat ansvar och endast svarar med sitt tillskjutna kapital. De 
aktiebolag som utövar ekonomisk kriminalitet är ofta fåmansbolag där aktiekapitalet är 
lågt. Om företagsledningen medvetet försöker lura revisorn som utför uppdraget är det 
enligt flertalet revisorer extra svårt att upptäcka och komma tillrätta med ekonomisk 
brottslighet.100 
 
Ekonomisk brottslighet och traditionell brottslighet skiljer sig åt i det avseende att de 
brott som anses vara traditionella ofta fortare blir kända i samhället. Ekonomisk 
brottslighet är som regel svår att definiera, förstå, upptäcka och beivra. Och i och med 
det har traditionella brott lättare att uppfattas av allmänheten. Vilken effekt har då 
problemen med ekonomisk brottslighet för samhället. Förutom ekonomiska skador 
beräknat i pengar kan en effekt vara konkurrenssnedvridning. Konkurrenssituationen i 
samhället är hård och ett bolag som inte betalar sina skatter och avgifter får i och med 
det lägre kostnader och kan hamna i en mer fördelaktig situation än sina konkurrenter. 
Andra som kommer i ett sämre läge då bolag utövar ekonomisk brottslighet är dess 
fordringsägare och kunder. Staten är beroende av skatter och avgifter, vissa sektorer i 
samhället drivs i stort sett enbart av statliga inkomster. Det finns idag ingen exakt 
uppskattning av hur stora skattebortfallen per år är beroende på den ekonomiska 
brottsligheten.101 För brottskategorin skattebrott finns det ett samband mellan antalet 
anmälningar och genomförda skatterevisioner.102 
 
Sedan januari 1998 sköts all handläggning av ekonomiska brott från ekobrotts-
myndigheten. Ekonomisk brottslighet har blivit allt vanligare i dagens samhälle och före 
1998 innan det fanns ett samlande av kunnandet i en särskild ekobrottsmyndighet var 
mängden utredda fall färre. Ärendena har idag högre effektivitet och hastighet. I dag 
finns ekobrottsmyndigheten på tre orter, Stockholm, Göteborg och Malmö. På 
myndigheten arbetar poliser, administratörer, åklagare och ekonomer. En av 
ekobrottsmyndighetens viktigaste uppgifter är att bedöma åtgärdsbehovet mot ekobrott. 
Vidare ska myndigheten varje år ta fram en ekorapport som avser brottsligheten och 
dess utveckling. I den första rapporten som myndigheten lämnade talades det om att den 
ekonomiska brottsligheten ökar i hela landet. Ett av de brott som är starkast på 
frammarsch är den IT - relaterade brottsligheten.103  
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4. EMPIRI 
 
Det här kapitlet innehåller en sammanställning av de utförda intervjuerna med fyra 
revisorer och en ekoåklagare. De använda intervjuguiderna återfinns som bilaga 2 och 3. 
 
4.1 Revisorerna Charles Enryd och Kenneth Karlsson, Ernst & Young 
 
Revisorerna Charles Enryd (auktoriserad revisor) och Kenneth Karlsson (godkänd 
revisor) arbetar på Ernst & Young i Luleå. Yrkesmässigt har de inte varit i kontakt med 
lagen om revisorers anmälningsplikt vid misstanke om brott (10 kapitlet 38-40§§ ABL), 
och har aldrig övervägt att anmäla något företag. Att de kommer att komma i kontakt 
med lagen vid ett senare tillfälle tror de båda två. Lagen är idag relativt ny och det har 
inte kommit ut så många bokslut sedan den första januari 1999 då lagen kom. 
 
Fördelar med lagen tror de bland annat är att borgenärer får ett bättre skydd. Ju snabbare 
till exempel en förskingring upptäcks desto mer hinner ”räddas” innan bolagets resurser 
tömts. Enryd och Karlsson menar att det är revisorerna som har störst möjlighet till 
insyn i företaget och de kan ofta se indikationer på brott tidigare än skattemyndigheten 
och konkursförvaltare som kommer in sist. 
 
En nackdel med den lagstadgade anmälningsplikten tror de eventuellt kan bli att 
revisorn ses som en myndighetsperson, statens förlängda arm och polis. Det finns risker 
att kunderna inte förstår att revisorn enligt lag är skyldig att anmäla om han misstänker 
att något brott begåtts. Enryd och Karlsson befarar att revisionsbyrån kan få ett dåligt 
rykte i och med att kunder pratar med varandra. Trots att revisorn agerat rätt enligt ABL 
kan han och byrån få ett ”badwill”. En annan risk som de ser med anmälningsplikten är 
eventuella skadeståndskrav om kunden tar skada av en felaktigt bedömd anmälan. Om 
revisorn underlåtit att anmäla eller lämnat in en ogrundad anmälan blir det lättare för 
banker och kreditgivare att anmäla och rikta skadeståndskrav mot revisorn om 
konkursförvaltaren tycker att revisorn borde upptäckt och anmält brottet. 
 
Att revisorn skulle ha rättighet men inte skyldighet att anmäla brott tycker Enryd och 
Karlsson inte är ett bra alternativ. En professionell revisor ska  lämna in en anmälan 
oavsett om det är en rättighet eller en skyldighet. Skulle det enbart vara en rättighet så 
tror de att revisorer som är rädda för att tappa sina kunder inte utnyttjar den rätten. De 
tror att lagen blir bättre om det är ett tvång. Dessutom tror de att situationen skulle bli 
ännu obehagligare om kunden visste att revisorn hade en valmöjlighet. 
 
Enryd och Karlsson tror inte att det är många revisorer som har den kunskap i straffrätt 
som behövs för att bedöma om en anmälan till åklagare bör göras eller inte. På Ernst & 
Young finns det jurister som ser över de fall som eventuellt ska anmälas. Detta innebär 
att revisorerna på Ernst & Young inte själva behöver göra den bedömningen. Det är 
revisorn som gör undersökningen men det är juristerna som tar själva beslutet om en 
anmälan ska göras eller ej. Skulle beslutet bli att en anmälan ska lämnas in så är det 
revisorn som sköter detta. Alla revisionsbyråer har inte egna jurister och Enryd och 
Karlsson  tror att dessa får en betydligt svårare situation. Större byråer har egna jurister 
och för dem blir lagkunnandet inget problem. 
 
Enryd och Karlsson ser inte något bättre sätt än revisorernas anmälningsplikt när det 
gäller att upptäcka ekobrottslighet. Det är revisorerna som kommer in först och har 
störst möjlighet att upptäcka fel. Som skatterevisor är möjligheten att upptäcka brott 
betydligt mindre. Skattemyndigheten gör stickprov och granskar vissa branscher vissa 
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år och på så sätt upptäcks en del fel. De kan också se sådant som revisorn missat eller 
underlåtit att anmäla. Konkursförvaltaren kommer in sist och då är det oftast för sent. 
Eftersom alla aktiebolag i Sverige har minst en revisor borde revisorerna vara den 
yrkesgrupp som först upptäcker fel. 
 
Enryd och Karlsson har inte märkt någon skillnad när det gäller företagens inställning 
till revisorerna, vilket kan bero på att de flesta företagen inte känner till lagen om 
revisorernas anmälningsplikt. De tror att det måste komma mer publicitet om lagen för 
att fler företag ska känna till den. Den dag det kommer fällande domar i länet och det 
sprids bland företagen att det var på grund av revisorns anmälan kommer 
anmälningsplikten att bli mer känd. Däremot tror Enryd och Karlsson att de flesta 
företagen skulle tycka att det var bra om det sanerades lite och att de som fifflar 
försvinner från marknaden. 
 
Enryd och Karlsson har inte märkt av någon skillnad i informationsinsamlandet. I 
revisionsarbetet gör de ingen utökad granskning. Skulle det finnas ekonomisk 
kriminalitet får det framkomma vid den vanliga granskningen. Det är inte heller tänkt att 
revisorn ska gå in och direkt leta efter ekonomiska brott. Revisionen planeras som 
vanligt utifrån väsentlighet och risk och framkommer det då saker så får de ta beslut om 
det då. 
 
Konsekvenserna för revisorerna i och med anmälningsplikten tycker de är att om 
revisorn misstänker brott måste han samla in information för att se om en anmälan ska 
lämnas in. Revisorn måste ta kontakt med juristerna och avsätta tid till att undersöka om 
det är värt att anmäla eller inte. Enryd och Karlsson säger att det kan bli en del nedlagd 
tid som byrån inte får betalt för. Å andra sidan kan det också ha gått så lång tid att det 
inte finns pengar kvar i bolaget, detta beror helt på vad det är frågan om för brott. 
 
De påföljder som revisorn kan drabbas av om han anmäler för tidigt, för sent eller inte 
alls utgörs till största del av skadeståndskrav. En för sen anmälan som konkurs-
förvaltaren anser skulle lett till en mindre skada om den gjorts tidigare kan leda till 
skadestånd för revisorn från till exempel långivare. En för tidig anmälan kan eventuellt 
vara mindre grundad och i det fallet kan revisorn få skadeståndskrav om företaget tagit 
skada av anmälan. Skulle det vara så att revisorn inte alls anmäler sin misstanke om 
brott så kommer han få en varning, en erinran eller bli av med sin kvalifikation. Beslutet 
fattas av Revisorsnämnden, utifrån deras bedömning av hur grov revisorns 
felbedömning är. Som revisor har de även tidigare haft skadeståndshot på sig så denna 
bit har inte ändrats så mycket enligt Enryd och Karlsson. 
 
Enligt dem krävs det en låg nivå av misstanke för att revisorerna ska kunna föra fallet 
vidare. Det skulle vara svårare om det skulle vara mer sannolikt att brottet begåtts för att 
revisorn skulle kunna göra en anmälan. Om det vore så skulle revisorerna för att vara 
säkra vara tvungna att göra den förundersökning som är en del av åklagarens 
arbetsuppgift idag, något som Enryd och Karlsson inte tror de har kunskap till. 
 
Enryd och Karlsson tycker att revisorn ska vara säker på sin misstanke innan han 
meddelar styrelsen. Detta innebär att revisorn ska samla in information, ett arbete som 
inte får ta lång tid. Det handlar om den tid det tar att fördjupa sig och sedan snabbt få ett 
uttalande från juristerna. Det får inte bli så att juristerna inte har tid, för hög 
arbetsbelastning är inget som revisorn kan skylla på utan någon måste ta tag i ärendet. 
Revisorn måste få en viss tid för att sätta sig in i fallet, 1-2 veckor enligt Enryd och 
Karlsson. Även här tror de att det blir tyngre för mindre byråer som inte har jurister. 
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4.2 Revisor Karl-Olof Öhrn, Öhrlings Pricewaterhouse Coopers 
 
Karl-Olof Öhrn är kontorschef och auktoriserad revisor på Öhrlings Pricewaterhouse 
Coopers i Luleå. Öhrn har vid ett tillfälle kommit i kontakt med lagen om revisorers 
anmälningsskyldighet vid misstanke om brott (10 kapitlet 38-40§§ ABL). För ett år 
sedan diskuterade Öhrn med en kollega angående ett stort företag om revisorn i det 
fallet skulle lämna in en anmälan eller ej. Byrån gjorde då bedömningen att kontakta 
byråns externa jurister i sakfrågan. De lade ner mycket tid under en kort period. Detta är 
det enda tillfälle då de haft anledning att fundera på lagen. Öhrn menar att det inte är de 
stora frågorna som är ett problem utan det är de mindre gränsdragningsfrågorna som 
berörs av dessa lagrum som är jobbiga att hantera. Han ser inte lagen som något 
bekymmer. Öhrlings är inte intresserade att ha kunder som de har anledningen att 
misstänka för brott. Skulle de ha sådana företag sedan tidigare borde dessa redan vara 
”ute” från företaget. De har även tidigare gjort bedömningar av detta slag, den enda 
skillnaden är att nu har anmälningsskyldigheten tillkommit. 
 
Lagen har funnits i knappt två år. Det gäller att skapa en sed, god redovisningssed. Öhrn 
tycker att anmälningsskyldigheten är en fördel när det handlar om grova brott, med stora 
ekonomiska intressen och som berör många anställda. Den metod som de tidigare 
använde sig av var att avsäga sig uppdraget om det inte fungerade, till exempel om 
revisorn inte var överens med kunden eller om företaget inte bedrevs seriöst. En annan 
fördel är att brott som berörs av lagen kan minska. 
 
I början diskuterades det att revisorerna kunde ses som poliser. Men många företag vet 
inte om lagen så därför stämmer inte detta. Revisionen bygger på ett förtroende mellan 
revisorn och företagsledningen. Enligt Öhrn är en nackdel med anmälningsskyldigheten 
att den innebär stora svårigheter för revisorerna. Jurister och advokater är vana att 
hantera problem av detta slag, men det är inte revisorerna. När det finns juridiska 
aspekter anlitar Öhrlings alltid en jurist innan de gör anmälan. 
 
När förslaget kom ansåg några remissinstanser att revisorer borde ges rättighet men inte 
skyldighet att anmäla brott. Öhrn tycker inte att det hade varit bättre med enbart 
rättighet. Det har ingen betydelse för de stora byråerna om det är en rättighet eller en 
skyldighet. Revisorer jobbar med bedömningsfrågor dagligdags. Det är inte hela 
”världen” ifall de tappar en kund. Öhrn offrar inte sin yrkesheder bara för att 
tillfredsställa en kund och ta en chans. Öhrlings ska i alla fall inte ha kvar en kund som 
sysslar med brott säger Öhrn. Risken är större på mindre byråer, där kunderna är 
”viktigare”. Anmäler de inte ska de inte heller ha kvar kunden. De mindre byråerna 
kanske väljer att inte anmäla om det enbart är en rättighet. 
 
Revisorer är vana att ha stora krav på sig enligt Öhrn. De senaste 10-20 åren har kraven 
ökat. Affärslivet är idag väldigt komplext med stora förändringar i tekniken, till 
exempel IT-utvecklingen, allt går så snabbt nu. Det kanske skulle ha krävts en 
utbildning för alla revisorer på 1-2 dagar om anmälningsskyldigheten så att alla fått 
samma information säger Öhrn. De mindre revisionsbyråerna har ingen 
kunskapskontroll. De auktoriserade revisorerna på Öhrlings måste genomgå prov för att 
få auktorisation. Utbildning borde vara ett krav för alla auktoriserade och godkända 
revisorer. Enligt Öhrn måste revisorn alltid göra en bedömning av om han kan  lämna 
en ren revisionsberättelse eller inte. Han ska bedöma om det förekommit något brott, 
och kommer revisorn fram till att det inte är något brott och det sedan visar sig vara ett 
brott - vad är påföljden? All lagstiftning som inte är exakt är svår att hantera. Det är 
svårare för en mindre byrå tror Öhrn, kanske finns det där ingen att diskutera med. 
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Öhrlings har löpande kvalitetskontroller vartannat eller var tredje år och kontroller 
genomförs även av FAR. 
 
Öhrn tycker att ämnet är oerhört svårt var anmälningsskyldigheten än ligger på grund av 
den snabba teknikutvecklingen. Men det är alltid bättre att göra en anmälan innan det 
blir ett beteende hos individen. Revisorerna följer löpande företaget men även de kan 
missa saker. Mindre företag besöker de oftast bara en gång per år i samband med 
bokslutet, revisionen. Det är inte ”klockrent” när revisorerna inte kan straffrätt säger 
Öhrn. Han tycker att någon samkörning borde ske innan företag startas. Men det är 
svårt, eftersom de företag som kan bli aktuella för anmälningsskyldigheten ibland 
använder sig av så kallade målvakter. Hur mycket kontrollapparat ska det finnas frågar 
sig Öhrn. Han tyckte inte det kändes roligt när lagen kom. 
 
Öhrn märker ingen skillnad på företagens inställning till dem efter lagens tillkomst. 
Företag är inte medvetna om lagen, särskilt inte mindre företag. Han tycker inte heller 
att informationsinsamlandet har ändrats. Innan de börjar en revision görs en riskanalys 
som talar om vilket angreppssätt de ska ha, vad som ska granskas och i vilken 
omfattning. Revisorerna på Öhrlings gör inte mer än tidigare på grund av lagen. ”En 
revisor kan inte gå och misstänka företagen utan måste förlita sig på känslan”, säger 
Öhrn. Det som förändrats är att revisorerna måste fundera på om det är något som de 
ska anmärka på, till exempel bokföringsbrott, skattebrott, trolöshet. Men revisorerna 
måste hela tiden göra bedömningar. En del revisorer kan tycka att vissa saker är 
bokföringsbrott, andra inte. Det är helheten som revisorerna ska tänka på. 
 
Konsekvenserna för Öhrlings i och med anmälningsplikten är att de vid ett tillfälle lade 
ner mycket tid på ett ärende eftersom det var ett svårt ställningstagande. Något som 
kunden sedan debiterades för. Det var bra med en utredning både från Öhrlings och från 
kundens synvinkel. 
 
Revisorerna kan drabbas av påföljder ifall de anmäler för tidigt (ogrundat), för sent eller 
inte alls. Öhrn säger att det är en fördel för Öhrlings att de är flera revisorer som har 
jobbat i flera år och att de är en stor byrå. De borde inte hamna i den situationen att 
anmälan är ogrundad (för tidig). Varje fall penetreras noggrant. Om Öhrn gör en 
bedömning att det inte är något brott och även kan motivera det så har han svårt att se 
att han kan få påföljd för det. Om han på grund av sin utbildning och erfarenhet borde 
ha förstått att det rör sig om något brottsligt kan han kanske inte komma ifrån påföljd. 
Byrån agerar snabbt vid misstanke för att minska risken att det blir en för sen anmälan. 
 
Öhrlings i Luleå har vid ett tillfälle övervägt att göra en anmälan till åklagare. De skrev 
då till företagets styrelse och hänvisade till sin anmälningsplikt. Styrelsen agerade då 
och tog fram de dokument som behövdes, varför de inte behövde ta steget och anmäla. 
Det fanns en del oklarheter men ingen skada hade skett. De fick en beskrivning på 
styrelsenivå och revisionsberättelsen blev ren. 
 
Graden kan misstänka tycker Öhrn är svår. Svårigheten är att ha en misstanke. Öhrn 
anser att det räcker med en misstanke. Revisorer ska inte leka polis och inte heller göra 
utredningar. Som revisor får man förlita sig på yrkeserfarenheten och att företagen är 
seriösa, säger Öhrn. 
 
I 10 kapitlet 39§ ABL står det att revisorn ska anmäla sin misstanke om brott till 
styrelsen utan oskäligt dröjsmål. Ifall Öhrlings misstänker brott lägger de ned tid på att 
utreda det. Kommer revisorer till den insikten att de misstänker brott ska de anmäla 
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direkt, inom 2-3 dagar säger Öhrn. Han tycker inte lagen är något problem för dem. 
Innan den tillkom sa de upp tveksamma uppdrag. Det kunde bero på till exempel 
personrelationen eller att företaget inte kommit in med räkenskaperna i tid. Något av de 
företag de sagt upp hade kanske varit föremål för en anmälan om det nya regelverket 
funnits. 
 
4.3 Revisor Hans Öystilä, KPMG 
 
Hans Öystilä är avdelningschef och auktoriserad revisor på KPMG i Luleå. Öystiläs 
kontakt med lagen om revisorers anmälningsskyldighet vid misstanke om brott (10 
kapitlet 38-40§§ ABL) är att han har läst den och vet om att den finns samt att han grovt 
känner till innehållet i den. KPMG Luleå har inte haft något fall där de har kunnat 
misstänka brott och därmed inte behövt tillämpa lagen. Öystilä vet inte om övriga 
KPMG i landet haft något fall. Om det kommer att uppstå något fall får de fördjupa sig i 
materialet säger Öystilä. 
 
Öystilä har svårt att se några tydliga för- resp nackdelar med anmälningsskyldigheten. 
Det har även tidigare funnits ett stort regelverk och ett stort antal etiska regler att leva 
upp till och i botten finns bland annat ABL. Arbetet har inte förändrats mycket på grund 
av lagen. Om det uppdagats tveksamheter har revisorn även tidigare agerat på olika sätt. 
 
När förslaget om anmälningsskyldighet kom ansåg några remissinstanser att revisorer 
bör ges rättighet men inte skyldighet att anmäla brott. Om revisorn endast hade rättighet  
att anmäla brott så är risken att lagstiftningen hade kunnat bli mer urvattnad än med en 
konkret skyldighet, eftersom det då än mer skulle bli en tolkningsfråga för revisorn, 
säger Öystilä. Han tror emellertid att det skulle vara olika från fall till fall. 
 
Öystilä tycker att många revisorer inte har den detaljkunskapen som behövs för att 
bedöma om en anmälan till åklagare bör göras eller inte. Det finns så oerhört mycket 
som en revisor måste vara insatt i. Alla revisorer ska ha en viss insikt om lagen men 
någon djupare kunskap har de inte, säger Öystilä. En duktig revisor som ser en aktivitet 
som tangerar gränsen för vad som är tillåtet ser till att skaffa sig tillräcklig sakkunskap i 
det enskilda fallet. På stora revisionsorganisationer som till exempel KPMG finns egna 
jurister, vilka bistår vid nyansskildringar och tolkningar. ”Det bör ringa en klocka om 
företaget är i utkanten av det tillåtna”, säger Öystilä. 
 
Öystilä tror det finns bättre sätt att upptäcka ekonomisk brottslighet än revisorers 
anmälningsskyldighet. Revisorn har trots allt en begränsad tid till sitt förfogande. Vill 
någon manipulera så kan de göra det i alla fall utan att det kommer fram i den 
sedvanliga revisionen. Han anser att för att komma åt den ekonomiska brottsligheten 
krävs en kombination av en effektiv ekobrottsmyndighet och den granskning som 
skattemyndigheten gör branschvis eller av vissa frågor. Myndigheterna bör ha 
tillräckliga resurser för att genomföra sådan granskning, säger Öystilä. Han tror inte det 
är någon patentlösning att lägga ansvaret på revisorerna och tro att det kommer en 
uppsjö av anmälningar. Revisorer finns i första hand bara i aktiebolag. Handelsbolag 
och enskilda firmor har inget krav på revisor och ingen extern granskning så där finns 
ingen möjlighet att komma åt ekonomiska brott genom lagstiftningen. Det är därmed 
ingen fullständig lagstiftning. 
 
Öystilä har inte märkt någon skillnad när det gäller företagens inställning till dem efter 
lagens tillkomst. Han har genom åren fått en ganska bra bild av kunderna och tror inte 
att han reviderar något bolag som skulle kunna vidta åtgärder som tangerar brottslig 
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verksamhet. Alla företag är inte heller medvetna om den nya lagstiftningen. 
Informationsinsamlandet har inte heller ändrats i sak. 
 
En konsekvens av det nya regelverket är att revisorn är ännu mer observant på om 
någon kund agerar i ”gränslandet” eller om det kan finnas misstanke om brott. Mer 
arbete blir det först om kunden är i gränslandet, men det beror inte på den nya 
lagstiftningen. 
 
Revisorer kan drabbas av påföljd ifall de anmäler för tidigt (ogrundat), för sent eller inte 
alls. Öystilä säger att skadestånd mot revisorn har blivit vanligare från ägare och 
långivare till bolaget på grund av oegentligheter som de anser att revisorn borde ha sett, 
bland annat i samband med bolagsförvärv. För tio år sedan var sådana påföljder inte lika 
vanliga. Revisorerna vill inte få någon ”badwill” genom att ha missat 
anmälningsskyldigheten. Byråerna är måna om sitt goda rykte. ”Det ska ringa en klocka 
om något känns fel”, säger Öystilä. Vid misstanke ska revisorn direkt kontakta en jurist 
inom företaget för att rådgöra om hur de ska agera, säger han. 
 
Graden kan misstänka (10 kapitlet 38§ ABL) tycker Öystilä är svårt att säga något om. 
Det varierar från fall till fall. Ibland kanske en misstanke uppstår redan när han börjar 
arbeta hos en kund.  I 10 kapitlet 39§ ABL står det att revisorn ska anmäla sin 
misstanke om brott till styrelsen utan oskäligt dröjsmål. Öystilä tycker att revisorn ska 
agera direkt. En viss tid kan behövas för att samla intryck och se vad det kan leda till. 
Revisorn har på sig en arbetsvecka tills han måste underrätta styrelsen, inte två 
månader. 
 
4.4 Chefsåklagare Kent Madstedt, ekobrottsmyndigheten 
 
Kent Madstedt är chefsåklagare på östra avdelningen på ekobrottsmyndigheten i 
Stockholm. Madstedts kontakt med lagen har förutom ett antal till ekobrotts-
myndigheten inkomna anmälningar varit att han har haft undervisning för revisorer om 
deras lagstadgade anmälningsplikt vid misstanke om brott. Ekobrottsmyndigheten har 
inget system för att veta hur många anmälningar som kommit in. För att ta reda på en 
sådan sak måste de göra en rundfrågan på alla ekobrottsavdelningar i Sverige. En sådan 
rundfråga gjordes våren 2000 och då hade det kommit in 27 stycken anmälningar. Av de 
fall som inkommit är det ett som fått sin dom i domstol. Övriga fall varierar hur långt 
ärendena kommit, i de allra flesta är det inlett förundersökning medan några i stort sett 
är klara och för dessa väntar ekobrottsmyndigheten bara på skattemyndighetens 
utredning i själva skattefrågan. 
 
Fördelen med revisorernas anmälningsskyldighet vid misstanke om brott anser han är 
att revisorerna tidigare än de flesta andra kan se indikationer om brott. 
Ekobrottsmyndigheten kommer in först när det ”är för sent”, antingen när företaget gått 
i konkurs eller när skattemyndigheten misstänkt brott, gjort en revision och sedan 
anmäler det misstänkta brottet till ekobrottsmyndigheten. Revisorn däremot kan genom 
sitt arbete med företaget upptäcka eventuella brott tidigare. Madstedt vill poängtera att 
helst vill ekobrottsmyndigheten inte ha in några anmälningar alls. Allra bäst är det om 
revisorn i största mån kan uppmana bolagets styrelse att undanröja de ekonomiska 
skadorna och andra men av brottet. Om styrelsen följer revisorns råd och rättar till felen 
behöver revisorn inte göra någon anmälan. Madstedt tror att revisorns skyldighet att 
agera leder till att han mot sin uppdragsgivare kan agera med större fasthet. Revisorns 
påpekande att han är skyldig att agera om styrelsen inte vidtar åtgärder torde få större 
genomslagskraft än om inget ”hot” låg bakom. Skyldigheten förbättrar revisorns 
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ställning och minskar utrymmet för hur de ska göra i olika diskussioner. Enligt 
Madstedt är ekobrottslighet ett växande problem i dagens samhälle och det var dags att 
ta till effektivare metoder för att komma till rätta med problemen. 
 
Nackdelar med anmälningsplikten tycker han är svårare att se. Möjligen kan det vara ett 
problem att revisorn ofta anser sig ha för otillräckliga kunskaper att agera på rätt sätt 
och känner en viss olust i förhållande till bolagets företrädare. En revisor engageras av 
bolaget och om det fungerar bra sker det ett nära samarbete mellan företag och revisor. 
Madstedt är väl medveten om att revisorn ofta tycker att det är obehagligt att peka på fel 
och kanske till och med antyda att han måste göra en anmälan till åklagare om detta. 
Sakligt kan han dock inte se några nackdelar med lagen, tvärtom. 
 
Om revisorerna skulle ha rättighet men inte skyldighet att anmäla sina misstankar om 
brott tror Madstedt att detta skulle sätta revisorn i en ännu värre situation. Skyldigheten 
leder till att revisorn kan säga att oavsett vad han tycker så är han skyldig att agera 
enligt lag. Dessutom tycker han sig inte upptäcka någon direkt vilja bland revisorerna 
att anmäla brott, utan det är något som revisorerna anser sig nödsakade att göra. Detta i 
sig talar för att rätten inte skulle utnyttjas i den mån som en skyldighet gör. 
 
Madstedt säger att revisorernas anmälningsplikt, ekonomiska brott och misstankegrader 
förhoppningsvis inte blir en huvudsaklig del av revisionsarbetet. Revisorn ska inte gå in 
i företaget med inställningen att aktivt leta brott. En revisor är van att granska 
räkenskaper utifrån ett ekonomiskt perspektiv. Han ser anmälningsplikten som en 
yttersta åtgärd i ett läge där andra möjligheter är uttömda. Om kraven är för stora på 
revisorerna är svaret enligt Madstedt mer utbildning på området. 
 
Om revisorernas anmälningsplikt används på rätt sätt ser Madstedt denna möjlighet som 
ett bra sätt att upptäcka brott. Ekobrottsmyndigheten använder sig av olika sätt och 
källor och han hävdar att det gäller att ta alla möjligheter att upptäcka brott. Vare sig 
polis eller skattemyndighet har någon rutinmässig insyn i bolags verksamhet och på så 
sätt intar revisorn en unik ställning. Revisorn kan genom sitt arbete skaffa sig en 
fullständig bild av vad som försiggår i företaget både genom räkenskaperna och genom 
att ställa frågor. Madstedt tror att anmälningsplikten är ett av de bästa sätten att komma 
tillrätta med brott av ekonomiska slag. Han anser inte att det handlar om att upptäcka 
brott utan att det handlar om att upptäcka ofullkomligheter i verksamheten på ett sådant 
stadium att revisorn genom påpekanden kan göra så att brottet aldrig begås. Revisorn är 
den som tidigt kan undanröja dåliga idéer. 
 
Madstedt tycker inte att revisorernas lagstadgade anmälningsplikt har inneburit något 
speciellt för ekobrottsmyndigheten. Den enda skillnaden ser han i att det kommit in fler 
anmälningar. Ekobrottsmyndighetens huvudsakliga källor är skattemyndigheten och 
konkursförvaltare och denna källa har utökats i och med revisorerna. Madstedt hade inte 
förväntat sig att det skulle komma in en flodvåg med anmälningar enbart på grund av 
revisorernas anmälningsplikt. 
 
Graden kan misstänka som det står i 10 kapitlet 38§ ABL ser han som en del av den 
misstanketrappa som ekobrottsmyndigheten arbetar efter. Första steget enligt Madstedt 
är när det kan antas att det föreligger ett brott och det inleds en förundersökning. Detta 
är en ganska låg nivå, det krävs inte så mycket för att en förundersökning ska kunna 
göras, bara en omständighet som indikerar brott. Nästa steg enligt Madstedt är när en 
person skäligen kan misstänkas. Ska denna person hållas förhör med måste personen 
delges att han är misstänkt för något brott. Skäligen misstänkt betyder att det finns 
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någon omständighet av objektiv art som med viss styrka pekar på att personen begått 
brottet. Nästa nivå är sannolika skäl, vilket innebär att det finns mer som talar för att 
personen begått brottet än att han inte gjort det. Det är vid en sådan misstankenivå som 
personen enligt Madstedt kan anhållas, men det är fortfarande långt till en fällande dom 
i domstol. Nästa steg blir att det finns tillräckliga skäl för att väcka åtal. Madstedt 
beskriver termen tillräckliga skäl som att ”om den informationen åklagaren har 
presenteras i domstol ger det en fällande dom”. Detta steg säger han är nära den nivå 
som domstolen ska uppnå, det vill säga att det är styrkt och utom all rimlig tvivel att 
personen begått brottet. Madstedt sätter i misstanketrappan in kan misstänka något över 
nivån kan antas men helt klart under nivån skäligen misstänkt. Han menar att revisorn 
ska agera även i ett läge där verkställande direktör eller styrelseledamot inte ens skulle 
bli delgiven misstanke för brott utan bara hörda för att ge mer upplysning. Detta är 
något som chefsåklagare Madstedt i praktiken inte tror sker. 
 
I 10 kapitlet 39§ ABL nämns att revisorn ska anmäla sin misstanke om brott till 
styrelsen utan oskäligt dröjsmål. Om detta tycker Madstedt att det handlar om att 
revisorn ska ägna en del tid åt att stadga de uppgifter som han lägger till grund för 
misstanken. Han vill poängtera att det inte är meningen att revisorn ska göra några 
större utredningar utan när revisorn når graden kan misstänka ska han agera. Madstedt 
menar även att revisorn inte kan skylla på mycket arbete. Den aspekten finns inte med 
utan det handlar bara om hur lång tid det tar att få fram den information som krävs. 
 
Slutligen tycker Madstedt att om det är något som fattas bland de brott som är 
uppräknade i 10 kapitlet 38§ ABL så skulle det kunna vara det ena av häleribrotten. 
Häleribrott är uppdelade i två paragrafer numera, och bara en av paragraferna finns med 
i 38§. Enligt Madstedt är det tillräckligt svårt att veta om det föreligger häleri 
överhuvudtaget. Detta kan innebära att revisorn i vissa fall inte vågar agera eftersom 
han inte har tillräcklig kunskap att avgöra vilken typ av häleribrott som misstänks och 
detta vore enligt Madstedt ödesdigert. En annan sak som han tycker borde höra till 
revisorernas anmälningsskyldighet är insiderbrott av olika slag, i den mån sådana brott 
upptäcks med hjälp av räkenskaper och revision. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ANALYS OCH SLUTSATSER 
______________________________________________________________________ 

 27

5. ANALYS OCH SLUTSATSER 
 
Detta sista kapitel innehåller analys och slutsatser av intervjuerna med revisorerna och 
ekoåklagaren. Sedan kommer en jämförelse mellan revisorers och ekoåklagares 
respektive synpunkter att göras. Därefter kommer en slutdiskussion och några förslag på 
fortsatta studier att ges. 
 
5.1 Analys och slutsatser revisorerna 
 
Samtliga fyra intervjuade revisorer känner till lagen om revisorers anmälnings-
skyldighet vid misstanke om brott (10 kapitlet 38-40§§ ABL). Endast en har kommit i 
kontakt med lagen. Han har vid ett tillfälle diskuterat ett ärende med en kollega 
angående ett företag. 
 
En fördel med lagen är att borgenärer får ett bättre skydd genom att ekonomiska brott 
upptäcks snabbare tror två revisorer. En annan revisor tycker att en fördel är att de brott 
som berörs av lagen kan minskas. I och med lagen tar revisorerna nu steget och anmäler 
säger han. Detta stödjer intentionen med propositionen 1997/98:99 som var att 
intressenterna skulle skyddas och att den ekonomiska brottsligheten skulle minskas. 
Den fjärde revisorn har svårt att se några tydliga för- respektive nackdelar med 
anmälningsskyldigheten eftersom revisorerna även tidigare har reagerat vid 
tveksamheter. Tre av revisorerna säger att de ser nackdelar med lagen. En av dem tycker 
det blir svårt för revisorerna eftersom de inte är vana att hantera frågor av denna 
karaktär. De två övriga tror att de kan ses som myndighetspersoner och därigenom få ett 
dåligt rykte. De ser också en risk för ett ökat antal skadeståndskrav. I propositionen 
1997/98:99 står det att det är viktigt med ett förtroendefullt samarbete mellan revisorer 
och företagsledningen. En del av den kritik som revisorerna nämner tas upp i artikeln 
”Så tycker revisorerna om den lagstadgade anmälningsplikten” som fanns med i Balans 
8-9/2000. Även i boken ”Privata aktiebolag” (1999) av Arlebäck framgår det kritik från 
revisorer. En slutsats av undersökningen är att revisorerna ser både för- och nackdelar 
med lagen. 
 
Samtliga revisorer anser att det är bättre med skyldighet än med rättighet att anmäla 
brott. De anser också att de ska anmäla oavsett om det är en rättighet eller en skyldighet. 
Revisorerna tror också lagen blir bättre om det är en skyldighet. Tre av revisorerna tror 
att risken är större att revisorer som är rädda att tappa kunder kanske inte skulle utnyttja 
en rättighet. Två av revisorerna säger att det skulle bli en ännu obehagligare situation 
om kunden visste om att revisorn hade en valmöjlighet. Något som diskuteras i 
propositionen 1997/98:99 är om en rättighet att anmäla brott skulle innebära vanskliga 
överväganden. En slutsats som kan dras är att revisorerna anser att en skyldighet att 
anmäla brott är bättre. 
 
Tre av fyra revisorer anser att många revisorer inte har den kunskap om straffrätt som 
behövs för att bedöma om en anmälan till åklagare bör göras eller inte. Men på alla tre 
intervjuade byråerna finns jurister som hjälper till att avgöra om en anmälan ska göras 
eller inte. Revisorerna tror att det kan vara svårare på mindre byråer eftersom de inte har 
egna jurister. En av revisorerna anser att det kanske skulle ha krävts en utbildning på 1-
2 dagar om anmälningsskyldigheten. Det har även tidigare diskuterats om revisorerna 
har erforderlig straffrättslig kompetens, bland annat i ”Privata aktiebolag” (1999) av 
Arlebäck. Flera remissinstanser ansåg också när lagen kom att revisorer saknar denna 
kompetens. Lagstiftaren avgränsade därför anmälningsskyldigheten till områden som 



ANALYS OCH SLUTSATSER 
______________________________________________________________________ 

 28

revisorerna vanligtvis granskar. En slutsats är att revisorerna inte anser sig ha tillräcklig 
kunskap för anmälningsskyldigheten. 
 
När det gäller om det finns bättre sätt att upptäcka ekonomisk brottslighet än 
revisorernas anmälningsskyldighet varierade svaren mellan revisorerna. Två av 
revisorerna ansåg att det inte finns något bättre sätt eftersom revisorerna kommer in 
först och har störst möjlighet till insyn i företaget. En annan revisor tror det finns bättre 
sätt än revisorers anmälningsskyldighet på grund av att revisorn har begränsad tid till 
sitt förfogande samt att revisorer främst finns i aktiebolag. Han tror att det krävs en 
ekobrottsmyndighet i kombination med den granskning som skattemyndigheten gör. En 
annan revisor tycker området är oerhört svårt oavsett var anmälningsskyldigheten 
ligger. Revisorerna följer löpande företaget men även de kan missa saker. Han tycker att 
någon form av samkörning borde ske innan företag får starta sin verksamhet. I 
”Ekonomisk brottslighet” (2000) av Lindgren och ”Revisorn och ekonomisk 
brottslighet”, Nord 1992:18 tas problemet med att upptäcka ekonomiska brott upp. En 
faktor som tas upp är att revisorer anser det väldigt svårt att komma till rätta med 
ekonomisk brottslighet om det är så att företagsledningen medvetet försöker lura 
revisorn. Till stor del hör antalet anmälningar ihop med genomförda revisioner från 
myndigheternas sida. Av detta kan dras slutsatsen att ett visst motstånd från revisorernas 
sida finns och att det grundar sig till stor del på vad revisorerna tror deras roll betyder 
för den ekonomiska brottsbekämpningen samt svårigheten med brotten i fråga. 
 
Samtliga revisorer säger sig inte märka någon skillnad i företagens inställning till dem 
efter lagens tillkomst. Detta på grund av att många företag inte är medvetna om lagen. 
Informationsinsamlandet har inte heller ändrats. Revisionen planeras och genomförs 
som vanligt. Den kritik som uppstod när lagförändringen kom var enligt propositionen 
1997/98:99 att revisorerna skulle få svårare att komma åt information om de sågs som 
poliser och att relationen till företagen skulle försämras. En slutsats som kan dras av de 
intervjuer vi genomfört är att kritiken inte verkar stämma. Företagens inställning till 
revisorerna och insamlandet av information har inte förändrats. 
 
Konsekvenser med anledning av anmälningsskyldigheten är enligt samtliga revisorer att 
tid måste avsättas om misstanke om brott uppstår. 
 
Revisorerna kan drabbas av påföljd ifall de anmäler för tidigt (ogrundat), för sent eller 
inte alls enligt ”Aktiebolagslagen” av Svensson (se 3.3.3). En revisor säger att 
skadestånd mot revisorn har blivit vanligare från ägare och långivare. En annan revisor 
anser att de inte borde hamna i den situationen att de anmäler för tidigt eller för sent. De 
två övriga revisorerna säger att de även tidigare haft skadeståndshot på sig så det har 
inte ändrats mycket. Ingen av de intervjuade revisorerna tog upp att de hade 
försäkringar ifall de drabbades av skadestånd. 
 
En av de tre undersökta byråerna har vid ett tillfälle övervägt att göra en anmälan till 
åklagare. De skrev till styrelsen, styrelsen agerade och tog fram dokument som 
behövdes. Någon anmälan behövde inte lämnas in till åklagare. 
 
Graden kan misstänka tycker två revisorer är en låg nivå av misstanke, men det tycker 
de är bra eftersom de inte har så stora kunskaper på området. En revisor tycker att det 
svåra är att ha en misstanke, medan en revisor säger att ibland uppstår en misstanke 
redan när han börjar arbeta hos en kund. Revisorernas svar hänger ihop med att ingen 
större praxis har utvecklats vad gäller innebörden i uttrycket kan misstänkas något som 
tas upp i både propositionen 1997/98:99 och ”Aktiebolagslagen” (1999) av Svensson. 
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Revisorn ska anmäla misstanke om brott till styrelsen utan oskäligt dröjsmål. Samtliga 
revisorer anser att de ska agera direkt vid misstanke. En viss tid måste revisorn få på sig 
att utreda fallet. Antalet dagar de har på sig varierar något. En revisor anser att det är 
skäligt med 2-3 dagar, en annan en vecka medan två anger 1-2 veckor tills de 
underrättar styrelsen. Revisorernas åsikter sammanfaller med boken ”Aktiebolagslagen” 
(1999) av Svensson som säger att viss tid är nödvändig för att undersöka misstanken. 
Slutsatsen är att revisorn agerar relativt fort vid misstanke om brott. 
 
5.2 Analys och slutsatser ekoåklagare 
 
Chefsåklagare Madstedt på ekobrottsmyndigheten i Stockholm har sedan lagen om 
revisorers anmälningsplikt kom varit i kontakt med lagen på flera sätt. Han har haft god 
möjlighet att bilda sig en uppfattning om lagen. En av hans uppgifter har bland annat 
varit att undervisa revisorer om lagen. En slutsats av det kan vara att Madstedt även har 
en relativt bra bild över revisorernas inställning till lagen.  
 
Madstedt tycker att lagen om revisorers anmälningsplikt är en bra lag. Revisorerna är 
den yrkesgrupp som genom sitt arbete får en bra översikt över företagen och tidigare än 
många andra kan upptäcka brott. I Nord 1992:18, ”Revisorn och ekonomisk 
brottslighet” (1992) står det att brott av ekonomisk art ofta är svåra att uppdaga och 
beivra. Det nämns också i bakgrundsarbetet till propositionen 1997/98:99 att tidigare 
förfarande då revisorn enbart gjorde påpekanden i revisionsberättelsen inte var 
tillfredsställande eftersom det inte fanns någon samlad myndighetsgranskning av 
berättelserna. Detta är något som Madstedt håller med om och han anser att detta gör 
revisorns ställning unik. Att lagen är formulerad på ett sådant sätt som den är tycker 
Madstedt är bra. En slutsats är att svårigheten talar för att det borde vara revisorn som 
har störst möjlighet att upptäcka brott då han är den som har mest kontakt med bolaget 
och verksamheten. 
 
I och med den kontakt han haft med revisorer har Madstedt fått den uppfattningen att 
revisorerna egentligen inte vill anmäla brott och sina uppdragsgivare. En slutsats 
därifrån tror han är att om revisorerna skulle ha rättighet men inte skyldighet att anmäla 
brott skulle den rätten inte nyttjas i samma utsträckning som skyldigheten gör. När 
förslaget till lagen kom diskuterades den livligt och motståndet var stort, precis som 
Madstedt upplevt det. Skyldigheten att anmäla blir enligt Madstedt en trygghet för 
revisorn. Som han ser det bygger mycket av revisorernas motstånd på den känsla av 
obehag som revisorn känner inför uppdragsgivaren. Att revisorn då kan motivera sitt 
ställningstagande genom att säga att det inte spelar någon roll vad han tycker utan att 
han enligt lag har skyldighet att anmäla, tror Madstedt underlättar. Slutsaten blir enligt 
Madstedt är att det finns ett obehag inför att peka på fel och anmäla dessa men att detta 
obehag skulle bli ännu större för revisorn om företaget visste om att revisorn hade en 
valmöjlighet att anmäla eller ej. I propositionen 1997/98:99 tas detta upp och även där 
sägs revisorn lättare kunna motivera en anmälan till åklagare om han har en skyldighet 
att göra det. En slutsats är här att det liksom vid analysen av revisorerna är bättre med 
en skyldighet för revisorn att anmäla brott. 
 
Att revisorerna ofta anser sig ha en för dålig kunskap för att kunna agera på rätt sätt 
anser Madstedt är ett problem som bör lösas med mer utbildning. Revisorernas 
straffrättsliga kompetens och bristerna i denna var något som var centralt i 
diskussionerna när förslaget om lagen kom, se bakgrund till propositionen 1997/98:99. 
Det tas även upp i boken ”Privata aktiebolag” (1999) av Arlebäck. Lagen är i grund och 
botten en bra lösning på ekonomisk brottslighet enligt Madstedt. Givetvis ser han det 
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som ett visst problem att många revisorer känner en olust och ett obehag inför den 
lagstadgade anmälningsskyldigheten. Detta är dock inget som är oöverkomligt, utan 
mer utbildning där revisorerna blir mer insatta i sin roll och i lagen blir en viktig hjälp 
för att minska dagens motstånd enligt Madstedt. En slutsats är att mer utbildning för 
revisorerna om anmälningsskyldigheten skulle vara bra. 
 
En revisor ska inte enligt Madstedt aktivt gå in i företaget med inställningen att söka 
brott. Även i proposition 1997/98:99, författningskommentarer står det att revisorn inte 
är skyldig att efterforska om brott begåtts, och att revisorns granskning inte ökar jämfört 
med tidigare. Madstedt säger att förhoppningsvis blir anmälningar av ekonomiska brott 
ingen huvudsaklig del av revisionsarbetet och han ser anmälningsplikten som en yttersta 
åtgärd där andra möjligheter är uttömda. Ekobrottslighet har enligt Madstedt blivit ett 
allt för vanligt fenomen och det krävdes nya metoder för att komma tillrätta med 
problemen. I Nord 1992:18, ”Revisorn och ekonomisk brottslighet” tas problemen med 
ekonomiska brott i samhället upp. Problemet med ekonomisk brottslighet var en av 
huvudorsakerna till att förslaget om revisorers anmälningsplikt tillkom och att den 
antogs av riksdagen, något som det talas om i proposition 1997/98:99 och i 
Aktiebolagskommitténs betänkande: ”Aktiebolagets organisation” (1995). 
 
Att revisorn ska anmäla sin misstanke om brott till styrelsen utan oskäligt dröjsmål är 
inget som Madstedt tycker borde vara något problem. Den åsikten grundar han på att det 
inte ur lagens synpunkt är meningen att revisorn ska göra några större utredningar. Han 
menar att revisorn bör ägna en viss tid för att få en viss stadga i uppgifterna, inte mer. 
Att revisorn har mycket arbete att göra i övrigt är inget som spelar någon roll enligt 
honom. Tidsaspekten handlar bara om tiden det tar för att få fram erforderlig 
information. I Svenssons bok ”Aktiebolagslagen” (1999) står det att det inte finns någon 
praxis för hur lång tid revisorn ska ta på sig för att underrätta styrelsen, utan att det 
beror på det enskilda fallet. Likaså står det att det är nödvändigt för revisorn att 
undersöka misstanken. Med hänsyn till bolaget och dess intressenter bör revisorn dock 
inte dröja med sin anmälan eftersom riskerna blir större ju längre tid som går enligt 
Svensson. En slutsats är att revisorn ska avsätta tid för att undersöka misstanken. 
 
Helst av allt vill ekobrottsmyndigheten inte få in några anmälningar alls enligt 
Madstedt. Bästa möjliga är om revisorn genom uppmaningar får styrelsen att ersätta de 
ekonomiska skadorna. Med detta menar han inte att den lagstadgade anmälningsplikten 
kan tas bort. I lagtexten (10 kapitlet 40§ ABL) står det att revisorn inte behöver anmäla 
brottet till åklagare och själv avgå om det är så att den ekonomiska skadan avhjälpts 
eller om bolaget själv lämnat in en anmälan. Revisorerna får även genom sina 
uppmaningar till bolaget en viktig roll och är för ekobrottsmyndigheten en viktig källa 
till information. En undanröjning av skadorna är det bästa möjliga enligt Madstedt, men 
även här är det revisorerna som har störst möjlighet till det. Som tidigare sagts skulle 
lagen inte få samma genomslagskraft om revisorn inte skulle ha den lagstadgade 
anmälningsplikten och därför skulle det inte vara tillfredsställande att gå tillbaka till de 
ursprungliga reglerna. I propositionen 1997/1998:99 står det att revisorerna tidigare 
enbart kunde påpeka oegentligheter i bolaget genom att påpeka dessa i 
revisionsberättelsen och att revisorn i övrigt hade tystnadsplikt. Kritiken mot detta 
förfarande tas upp i propositionen 1997/98:99 och berodde dels på att 
revisionsberättelserna offentliggörs först efter lång tid, dels eftersom det inte fanns/finns 
någon samlad myndighetsgranskning av berättelserna. 
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5.3 Jämförelse och slutsatser mellan revisorer och ekoåklagare 
 
Av personerna som intervjuades är chefsåklagare Madstedt den person som varit i 
kontakt med lagen vid ett flertal tillfällen. Av revisorerna var det bara en av de fyra 
respondenterna som varit i kontakt med lagen om revisorers anmälningsplikt. Detta är 
något som säkerligen beror på yrkesgruppernas arbetsuppgifter, för chefsåklagare på 
ekobrottsmyndigheten är en av de huvudsakliga arbetsuppgifterna att granska 
anmälningar, medan revisorers huvudsakliga arbetsuppgifter är att granska företags 
räkenskaper och årsredovisning. 
 
Majoriteten av revisorerna ser fördelar med lagen. Detta är något som även 
chefsåklagaren gör. Det centrala i fördelarna är att de intervjuade tror att i och med den 
lagstadgade anmälningsplikten kan ekonomiska brott minskas. En nackdel som delas av 
åklagaren och en av revisorerna är att revisorerna ofta anser sig ha för otillräckliga 
kunskaper. En slutsats är att ekonomiska brott kan hämmas på grund av lagen, vilket 
även var en av de viktigaste orsakerna till att lagen stiftades. 
 
Anledningen till att åklagare Madstedt är positivt inställd till lagen och upplever den 
som ett av de bästa sätten att upptäcka brott är att han tycker att det är revisorerna som 
har den största möjligheten att upptäcka brott i företag. Denna uppfattning delar han 
med två av de intervjuade revisorerna som även de pekar på att det är revisorn som 
kommer in först och har störst insyn i företagen. Övriga revisorer har en lite mer negativ 
inställning till revisorernas anmälningsplikt. En av dem tror att det finns bättre sätt på 
grund av revisorernas begränsade tid under revisionsarbetet, medan den andre säger att 
revisorn löpande följer företaget, men kan ändå missa saker. Som slutsats pekar det mot 
i vår undersökning att det verkar som om revisorer är den yrkesgrupp som har bäst 
möjlighet att upptäcka brott. 
 
De flesta av revisorerna anser att revisorer i allmänhet inte har den kunskap om straffrätt 
som behövs för att bedöma om en anmälan ska lämnas in eller ej. Detta är även något 
som chefsåklagare Madstedt är medveten om och hans svar på problemet är mer 
utbildning. Något som även en av revisorerna påpekade. Slutsatsen är att det finns en 
bristande kunskap om straffrätt bland revisorerna. 
 
Det finns ett samband mellan alla respondenter och det är att de tycker att det är bättre 
att revisorerna har skyldighet i stället för enbart rättighet att anmäla brott. Åklagare 
Madstedt upplever att en rätt inte skulle nyttjas i tillfredsställande utsträckning. Denna 
uppfattning delas till viss del av samtliga revisorer, som även de tycker att lagen blir 
bättre med en skyldighet. Både Madstedt och två av revisorerna anser att det skulle bli 
en ännu obehagligare situation för revisorerna om revisorn hade en valmöjlighet. 
Slutsatsen blir att en skyldighet att anmäla brott är bättre än endast en rättighet. 
 
Det har kommit kritik från många revisorer mot att de kan drabbas av skadestånd i 
samband med anmälningsskyldigheten och att uttrycket kan misstänkas är en relativt låg 
nivå av misstanke. Respondenterna tycker det är bra med en låg nivå så att någon större 
utredning inte behöver göras från revisorernas sida. Revisorerna är medvetna om att de 
kan drabbas av skadestånd ifall de anmäler för tidigt, för sent eller inte alls. Även 
tidigare hade en revisor skadeståndshot på sig, och fenomenet skadestånd har blivit allt 
vanligare de senaste åren. 
 
I 10 kapitlet 40§ ABL står det att revisorn ska anmäla sin misstanke om brott utan 
oskäligt dröjsmål. Detta är något som samtliga intervjuade har liknande uppfattning om. 
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Alla är överens om att revisorn ska ta en viss tid på sig för att utreda fallet och sedan 
direkt tala om sin misstanke för styrelsen. 
 
5.4 Slutdiskussion 
 
Mycket av den information som vi läste innan vi började skriva uppsatsen och 
genomföra intervjuerna gav oss intrycket att revisorerna var negativa till 
anmälningsplikten. Efter det att vi genomfört intervjuerna med revisorer och åklagare 
har vi upptäckt att motståndet till lagen inte är lika stort som vi först trodde. Ett visst 
motstånd finns det bland revisorerna men de flesta personer vi intervjuat såg klara 
fördelar med den lagstadgade anmälningsplikten. Det som de intervjuade upplevde som 
negativt rörde till stor del ökade krav på revisorerna samt bristande kompetens att veta 
om anmälningar ska göras eller inte. Vi är givetvis medvetna om att vi inte kan dra 
några generaliserbara slutsatser från så få intervjuer. 
 
Vi fick också den uppfattningen att företagen skulle få en sämre inställning till 
revisorerna då de skulle se dem som myndighetspersoner. Informationsinsamlandet 
skulle också försvåras. Detta är något som ingen av de intervjuade revisorerna hade 
märkt, vilket delvis kan bero på att det inte är så många företag som känner till lagen 
men också på att revisorer och företag har en bra relation sedan tidigare. 
 
En uppfattning vi kommit fram till är att revisorerna om de får välja hellre har en 
skyldighet än en rättighet att anmäla brott. Anledningen till detta är det sätt på vilket 
revisorn vill bli uppfattad av sin uppdragsgivare. Det blir lättare att motivera en anmälan 
till åklagare om det är så att revisorn är skyldig enligt lag. Vi valde att enbart rikta in oss 
på stora revisionsbyråer vilket kanske spelar in här. Under intervjuerna fick vi intrycket 
av att professionella revisorer på en stor byrå med god intern kontroll väljer att anmäla 
de brott som upptäcks oavsett om det finns en rätt att själv välja. Åklagare Madstedt 
tyckte även han att det är bättre med en skyldighet på grund av att det minskar utrymmet 
för diskussion och stärker revisorns ställning. 
 
En annan sak var att vi trodde att revisorerna var tveksamma till frasen utan oskäligt 
dröjsmål i lagtexten. Detta visade sig vara något som ingen av de intervjuade 
revisorerna hade något emot. Samtliga revisorer menar att en anmälan ska lämnas in så 
fort de lagt ned viss tid på att undersöka fallet. 
 
Effekterna av lagen om revisorers anmälningsplikt vid misstanke om brott är idag inte 
så många. Lagen är än så länge relativt ny och det har ännu inte kommit in så många 
anmälningar i hela Sverige. Något som även visar sig i det faktum att ingen av de 
revisorer vi intervjuat har vid något tillfälle lämnat in någon anmälan till åklagare. Vid 
intervjun med chefsåklagare Madstedt talade även han om att han inte heller hade 
förväntat sig någon flodvåg av inkomna anmälningar. 
 
5.5 Förslag till fortsatta studier 
 
Det vore intressant med en ny undersökning om ett antal år. Detta eftersom det 
fortfarande inte verkar finnas någon större erfarenhet om anmälningsskyldigheten bland 
revisorerna och eftersom det ännu kommit så få fällande domar att det är svårt att veta 
vilka effekter lagen ger. Det kan även vara intressant att undersöka om företagen känner 
till lagen, vad de anser om den och om deras inställning till revisorerna kommer att 
förändras när de ser konsekvenserna av anmälningsplikten. 
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Bilaga 1 
 
10 kapitlet 38-40§§ Aktiebolagslagen 
 
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 någon av följande lagrum:  
9 kap. 1, 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, 4, 5 och 10§§ skattebrottslagen (1971:69). Lag (1999:165) 
 
39§  En revisor som finner att det föreligger sådan brottsmisstanke 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 underrättelsen eller en 
underrättelse av annat skäl framstår som meningslös eller stridande mot syftet med 
underrättelseskyldigheten. Lag (1998:760) 
 
40§  Senast två veckor efter det att styrelsen har underrättats enligt 39§ första stycket 
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 
den ekonomiska skadan av det misstänkta brottet har ersatts och övriga menliga 
verkningar av gärningen har avhjälpts,  
det misstänkta brottet redan har anmälts till polismyndighet eller åklagare, eller  
det misstänkta brottet är obetydligt. 
I fall som avses i 39§ andra stycket skall revisorn, om anmälan om det misstänkta 
brottet inte redan har lämnats till polismyndighet eller åklagare, utan oskäligt dröjsmål 
avgå från sitt uppdrag och lämna en sådan handling som anges i första stycket. Lag 
(1998:760) 
 
 
I 40§ nämns 22§ Aktiebolagslagen, här kommer en redogörelse för den. 
 
22§  En revisor vars uppdrag upphör i förtid skall genast anmäla detta till registrerings-
myndigheten för registrering. Han skall lämna en kopia av anmälan till bolagets 
styrelse. 
    Revisorn skall i anmälan lämna en redogörelse för vad han funnit vid den granskning 
som han har utfört under den del av löpande räkenskapsår som uppdraget har omfattat. 
För anmälan gäller vad som föreskrivs i 30§, 31§ första stycket och 32§ om 
revisionsberättelse. Registreringsmyndigheten skall sända en kopia av anmälan till 
skattemyndigheten. Lag (1998:760) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

  

Bilaga 2 
 
Intervjuguide till revisorer 
 
1. Har du kommit i kontakt med lagen om revisorers anmälningsskyldighet vid 
    misstanke om brott (10 kapitlet 38-40§§ ABL)? 
 
2. Vilka fördelar ser du med anmälningsskyldigheten? 
 
3. Vilka nackdelar ser du med anmälningsskyldigheten? 
 
4. När förslaget kom ansåg några remissinstanser att revisorer bör ges enbart en rätt  
    (inte en skyldighet) att anmäla brott. Tycker du att det hade varit bättre med enbart  
     en rätt? 
 
5. Tycker du att kraven är för stora på er revisorer? Har ni (revisorer) den kunskap om 
    straffrätt som behövs för att bedöma om en anmälan till åklagare bör göras eller inte? 
 
6. Tycker du att det finns något bättre sätt att upptäcka ekonomisk brottslighet än  
    revisorers anmälningsskyldighet? 
 
7. Märker du skillnad på hur företag är inställd till dig? 
 
8. Har informationsinsamlandet ändrats? 
 
9. Vilka blir konsekvenserna för revisorn i och med anmälningsplikten? 
 
10. Vad anser du om att ni kan drabbas av påföljder ifall ni anmäler för tidigt  
      (ogrundat), för sent eller inte alls? 
 
11. Har du/ni anmält/övervägt att anmäla något företag? Och i så fall hur långt har  
      ärendet kommit? 
 
12. Vad anser du om graden ”kan misstänka”? 
 
13. Hur lång tid anser du är: ”utan oskäligt dröjsmål” (10 kapitlet 39§ ABL)? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

  

Bilaga 3 
 
Intervjuguide till ekoåklagare  
 
1. Har du kommit i kontakt med lagen om revisorers anmälningsskyldighet vid  
    misstanke om brott (10 kapitlet 38-40§§ ABL)? 
 
2. Har ni fått in några anmälningar från revisorerna? I så fall hur långt har ärendena  
    kommit? 
 
3. Vilka fördelar ser du med anmälningsskyldigheten? 
 
4. Vilka nackdelar ser du med anmälningsskyldigheten? 
 
5. När förslaget kom ansåg några remissinstanser att revisorer bör ges enbart en rätt  
    (inte en skyldighet) att anmäla brott. Tycker du att det hade varit bättre med enbart en  
     rätt? 
 
6. Tycker du att kraven är för stora på revisorerna? Anser du att revisorerna har den  
     kunskap om straffrätt som behövs för att bedöma om en anmälan till åklagare bör  
     göras eller inte? 
 
7. Tycker du att det finns något bättre sätt att upptäcka ekonomisk brottslighet än  
     revisorers anmälningsskyldighet? 
 
8. Vad innebär revisorernas anmälningsplikt allmänt för er? 
 
9. Vad anser du om graden ”kan misstänka”? 
 
10. Hur lång tid anser du är: ”utan oskäligt dröjsmål” (10 kapitlet 39§ ABL)? 
 
11. Anser du att något ytterligare brott än de uppräknade i 10 kapitlet 38§ ABL borde  
       ingå i revisorers anmälningsskyldighet? 


