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SAMMANFATTNING 
 
En revisors arbete regleras av en mängd olika lagar, regler och rekommendationer. År 
1999 lagstiftades anmälningsplikten vilket innebar att en revisor som misstänker ett 
ekonomiskt brott ska anmäla detta. Tidigare har en revisor som misstänkt att det pågått 
ekonomiska oegentligheter i ett företag inte självmant fått anmäla detta till polis eller 
åklagare. Anmälningsplikten innebär dock ett avsteg från tystnadsplikten som av många 
anses vara en av revisorns viktigaste regler. En revisor innehar en unik ställning i 
företaget som granskas och har därmed rätt att kräva upplysningar samt få tillgång till 
alla handlingar. Informationen som erhålls kan ibland vara av hemlig karaktär och 
därför måste klienten (företaget) ha förtroende för att revisorn hanterar informationen på 
rätt sätt. En revisor måste även ha intressenternas förtroende eftersom revisionen i första 
hand riktar sig till utomstående intressenter. Syftet med denna uppsats är att identifiera 
hur revisorer på några små byråer tolkar och efterlever anmälningsplikten och hur de 
hanterar balansen mellan tystnads- och anmälningsplikten. Vi har även försökt 
identifiera vad revisorerna tror skapar förtroende hos intressent och klient samt om detta 
förtroende har förändrats i och med anmälningsplikten. För att uppnå vårt syfte gjorde 
vi intervjuer med sex revisorer. Vår undersökning visar att anmälningsplikten inte 
medfört någon förändring i revisorns arbete och de flesta anser att lagen är svårtolkad 
vilket leder till svåra bedömningsfall. Att hantera förhållandet mellan tystnads- och 
anmälningsplikten tycker fyra av revisorerna är svårt medan två inte har något problem 
med det. De tror inte heller att förtroendet mot intressent eller klient nämnvärt har 
förändrats efter anmälningspliktens tillkomst. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ABSTRACT 
 
An auditor’s work is regulated by a lot of laws, rules and recommendations. The rules 
of obligation to report suspicions of crime were legislated in 1999 and mean that an 
auditor, who suspects economic crime should report it. Previously, when an auditor has 
suspected economic irregularities in a company, the auditor has not been able to report 
it to the police or prosecutor. The obligation to report a crime means a deviation from 
the professional secrecy, which by many, is considered to be one of the most important 
rules for an auditor. An auditor has a unique position in the audited company and, 
thereby, has a right to demand information and get access to all documents. The 
information that is received can sometimes have a confidential character and because of 
that, the client (company) must be confident that the auditor manages the information in 
a proper way. An auditor also needs to have the stakeholder’s confidence since the 
accounting process, in the first place, is directed to external stakeholders. The purpose 
of this essay is to identify how auditors in a few small accounting firms interpret and 
handle the obligation to report a crime and how they handle the balance between 
professional secrecy and the obligation to report. We have also tried to identify what 
auditors think creates confidence with stakeholders and clients and if this confidence 
has changed by the obligation to report. For our purpose we carried out interviews with 
six auditors. Our investigation shows that the obligation to report has not brought any 
changes in the work of an auditor and that many of them think that the law is difficult to 
understand which leads to complicated judgments. Four of the auditors think it’s 
difficult to handle the relationship between professional secrecy and the obligation to 
report, while two of them do not have a problem in this respect. They don’t think that 
the confidence in relation to the stakeholders and clients has changed considerably after 
the obligation to report a crime has been instituted. 
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1. INLEDNING 

Dagens revisorer har en mängd lagar och regler att följa när det utför sitt arbete. 1999 
infördes anmälningsplikten som varit ett hett diskussionsämne under en lång tid. Den 
innebär ett avsteg från tystnadsplikten som många anser är revisorernas huvudregel. I 
detta kapitel ges först en kort beskrivning av revisionens bakgrund samt hur revisionen 
ser ut idag. Detta följs av en beskrivning av tystnads- och anmälningsplikten för att 
slutligen utmynna i vårt syfte med denna uppsats. 

1.1 Revisionens bakgrund 

De äldsta spåren av revision daterar sig till cirka 2000 år före Kristus och kommer från 
Kina (FAR, 1994). I Sverige uppstod enligt Burrowes och Persson (2000) revision av 
den typ vi har idag när handelskompanierna gjorde sitt intåg på 1700-talet. Då uppkom 
ett behov av en särskild revisor som skulle granska både redovisning och förvaltning. 
Under slutet av 1800-talet blev det enligt FAR (2002) allt vanligare med revision i 
aktiebolag men vad revision egentligen innebar framgick inte av lagen. Dock var det 
lagstadgat att revisorer skulle finnas.                    

Efter 1930-talets ekonomiska kriser fick revisionen enligt FAR (1994) en allt starkare 
ställning. Revisionens utveckling har många gånger påverkats av olika kriser och 
oegentligheter. Gemensamt för många av fallen är att företagen försökt dölja bristen på 
tillgångar istället för att försöka förbättra sin situation.  Karlberg (1994) anser att 
Kreuger- kraschen fick stor betydelse på lagstiftningen för aktiebolag samt reglerna för 
revision i Sverige. Kraschen medförde att 1944 års aktiebolagslag innehöll 
bestämmelser med krav på revisorer och jävsbestämmelser. Det är vid den här 
tidpunkten som en mer modern typ av lagstadgad revision började växa fram.   

1.2 Revisionen idag   

Revisionen idag har enligt Fant (1994) som avsikt att kritiskt granska, bedöma samt 
uttala sig om redovisning och förvaltning. Granskningen ska ske av en oberoende 
person som i efterhand ska säkerställa tillförlitligheten i företagens finansiella 
information. Revisionens syfte är enligt SOU 1999:43 att öka trovärdigheten i 
årsredovisningarna. FAR (1994) menar att revision är en slags kontroll som ska se till 
att företagets affärshändelser har blivit korrekt redovisade samt att den ekonomiska 
informationen ger en rättvisande bild av företaget. I revisionen ingår enligt Cassel 
(1996) även att granska hur VD och styrelse har skött sina uppgifter. Dunn (1996) anser 
att revision inte skall erbjuda ytterligare information om företaget utan är till för att 
intressenter skall kunna lita på information som andra redan tagit fram. 

Konrath (1999) anser att behovet av revision är stort eftersom dagens företag ofta ägs 
och styrs av olika personer. I små företag är det dock oftast ägarna själva som styr enligt 
Lundén (2001). Enligt FAR (2002) är det främst företagets ägare som har intresse av 
revisionen, men den har även stor betydelse för företagets samtliga intressenter det vill 
säga kreditgivare, leverantörer, kunder, stat och kommun samt de anställda.   

Enligt lagstiftningen i Sverige skall revisorn i den omfattning som god revisionssed 
kräver granska räkenskaper, bokslut och bolagets förvaltning samt avge en 
revisionsberättelse (Fant, 1994). För att revisorn ska kunna granska och rapportera på ett 
bra sätt anser FAR (2002) att det krävs kunskap om företagets verksamhet. Arbetet 
måste följa god revisionssed vilket betyder att man skall följa det som är god praxis 
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bland erfarna revisorer. God revisionssed innebär inte bara att följa FAR:s 
rekommendationer utan handlar också om samvete, kunskap, professionellt omdöme 
och noggrannhet. Detta kan leda till att revisorer kan behandla samma situation på olika 
sätt. Det finns heller inga givna svar på hur olika situationer ska bedömas. 

1.3 Revisorns tystnadsplikt 

Revisorns uppdrag regleras av flera olika lagar och andra bestämmelser enligt FAR 
(2002). För att företaget och omvärlden ska få ett förtroende för revisorn krävs att denne 
uppfyller vissa grundkrav. Grundkraven är opartiskhet, självständighet och 
tystnadsplikt. Opartiskhet och självständighet kan förknippas med ordet oberoende 
vilket numera prövas genom att revisorn före varje uppdrag går igenom en lagstadgad 
analysmodell.   

Tystnadsplikten är enligt Santesson (2000) revisorns huvudregel och är därmed helt 
vägledande. Den regleras enligt FAR (2002) i aktiebolagslagen och revisorslagen samt 
är fast förankrad i FAR:s etikregler. Revisorn innehar enligt Santesson (2000) en unik 
ställning i de företag som granskas och har därmed rätt att kräva upplysningar samt få 
tillgång till handlingar som ibland kan vara av hemlig karaktär. På detta sätt uppstår ett 
förtroende för att revisorn hanterar informationen på rätt sätt. Undantag eller avsteg från 
tystnadsplikten kan leda till att klienten tappar sitt förtroende för revisorn, vilket kan 
leda till att denne inte får den information som krävs. Att ha en klients förtroende är ett 
krav om en revisor skall kunna utföra sitt arbete på ett bra sätt. Santesson (2000) anser 
att tystnadsplikten inte är absolut eftersom plikten bryts av upplysnings- och 
anmälningsskyldighet. För att kunna uppfatta tystnadsplikten på rätt sätt krävs förståelse 
för upplysnings- och anmälningsskyldigheten. Enligt Rohde (2002) är en revisor skyldig 
att ge upplysningar till medrevisorer, moderbolagsrevisor, ny revisor, konkursförvaltare 
med flera. En revisor har även skyldighet att svara på bolagsstämmans frågor om detta 
inte skadar bolaget väsentligt.  

1.4 Revisorns anmälningsplikt  

I de gamla reglerna om tystnadsplikt har en revisor som misstänkt att det pågått 
ekonomiska oegentligheter inom ett företag inte självmant fått anmäla detta till polis 
eller åklagare enligt proposition 1997/98:99. Revisorn har då endast kunnat påpeka och 
erinra detta för styrelsen och eventuellt göra en anmärkning i revisionsberättelsen. 
Enligt FAR (2000) ansågs denna begränsning enligt lagstiftarna vara alltför 
otillfredsställande eftersom påpekanden och erinranden inte alltid varit effektiva medel 
för att skydda företaget och dess intressenter. Som ett led i bekämpandet av den 
ekonomiska brottsligheten kom det 1998 ett förslag från regeringen. Förslaget gick ut på 
att det i aktiebolagslagen skulle införas regler där revisorn ålades en skyldighet att 
anmäla en klient vid misstanke om brott. Detta förslag antogs och de nya reglerna 
trädde i kraft 1999. Denna regel gäller för revisorer i samtliga svenska aktiebolag. 
Enligt de nya reglerna är det revisorns skyldighet att vända sig till åklagare vid 
misstanke om brott.  Detta innebär att om en revisor misstänker att en styrelseledamot 
eller vd har gjort sig skyldig till några oegentligheter ska revisorn enligt Rohde (2002) 
underrätta styrelsen. Senast två veckor efter detta ska revisorn avgå från sitt uppdrag 
och samtidigt anmäla detta till patent och registreringsverket. Revisorn ska även 
redogöra vilka omständigheter misstankarna grundar sig på samt göra en särskild 
anmälan till åklagare om brottsmisstanken.  
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1.5 Konflikten mellan tystnads- och anmälningsplikten 
 
Anmälningsplikten är enligt Engerstedt (2002) inte självklar vilket ofta ger revisorn 
svåra bedömningsfall om hur reglerna ska tolkas och användas i praktiken. Risken med 
detta är att en praxis utvecklas som inte stämmer överens med lagen. Santesson (2000) 
menar att ett avkall från tystnadsplikten ofta leder till försämrat förtroende hos klienten. 
Förtroende mellan revisorn och klienten är nödvändigt för att revisorn ska kunna erhålla 
den information som revisionen kräver. Undersökningar har enligt Engerstedt (2002) 
även visat att revisorer i många fall fortfarande är negativa till den numera tre år gamla 
lagen. En orsak till detta tror Arlebäck (1999) är att revisorerna i många fall saknar den 
straffrättsliga kompetensen som krävs för att kunna avgöra dessa frågor. Holmquist 
(2000) menar att revisorerna inte heller vill uppfattas som representanter för polis- och 
rättsväsendet eftersom detta kan försämra relationen till klienten. 

Enligt Koh & Woo (1998) har revisorerna hamnat i rampljuset efter många skandaler 
och företagskonkurser. Revisorn ställs inför svåra val att antingen vara lojal mot sin 
klient som är revisorns inkomstkälla eller att vara lojal mot intressenten som revisionen 
i huvudsak riktar sig till. Det är rimligt att anta att revisorerna många gånger ställs inför 
svåra situationer om vilken av plikterna de skall följa. Tystnadsplikten är trots allt 
revisorns huvudregel och avsteg från denna kan medföra minskat förtroende. Att 
anmälningsplikten kan upplevas som oklar innebär ytterligare ett problem för revisorer. 
De stora revisionsbyråerna har ofta egna juridiska avdelningar som de kan ta hjälp av. 
Problemet borde bli större för de mindre byråerna som kanske inte innehar den juridiska 
kompetens som i flera fall krävs. Ett annat problem för små byråer kan även vara att de 
är mer beroende av sina klienter än de stora byråerna som kanske har råd att tappa en 
klient. Hur hanterar de anmälningsplikten och innebär den ett problem för dem eller har 
revisorerna hittat ett fungerande sätt att arbeta med plikten?  

1.6 Syften med uppsatsen  
  
Vårt syfte med uppsatsen är att utifrån revisorer verksamma på några små byråer 
identifiera: 

• Hur anmälningsplikt vid misstanke om brott tolkas och efterlevs. 
• Vad revisorerna uppfattar skapar förtroende hos klient och intressent samt om 

anmälningsplikten medfört att förtroendet har förändrats. 
• Hur revisorerna hanterar förhållandet mellan tystnads- och anmälningsplikten.  

 
1.7 Definitioner 
 
Små revisionsbyråer: Med små revisionsbyråer menar vi en fristående byrå med upp 
till 5 godkända och auktoriserade revisorer. 
 
Klient: Med klient i denna uppsats menar vi det reviderade företaget. 
 
Intressent: Till revisionens intressenter hör ägare, kreditgivare, leverantörer, anställda, 
stat och kommun. (FAR, 2002) 
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2. METOD 
 
I detta kapitel ges en beskrivning av tillvägagångssättet vid skrivandet av uppsatsen. 
Först presenteras hur själva ämnet valdes. Därefter följer den övergripande ansatsen, 
en skildring av hur vi fått tag på lämplig litteratur samt val av företag. Kapitlet 
innehåller även framtagning av intervjufrågor, datainsamlingsmetod och analysmetod. 
Under skrivandets gång stötte vi på en del problem vilka återfinns under rubriken 
metodproblem. 
 
2.1 Val av ämne 
 
Vårt uppsatsarbete började med att försöka hitta ett intressant ämne att skriva om. Under 
terminen läste vi kursen extern redovisning och revision. Denna kurs inspirerade oss till 
att skriva något inom ämnesområdet. Att vi sedan valde att skriva om revisorers 
anmälningsplikt vid misstanke om brott var för att det fanns en artikel i Balans (nr 10, 
2002) som tog upp detta ämne. Trots att anmälningsplikten trädde i kraft redan 1999 
verkar den fortfarande vara ett omdebatterat ämne. 
 
2.2 Övergripande ansats 
 
Bryman (1997) anser att en undersökning kan vara antingen kvalitativ eller kvantitativ i 
sin karaktär. Eftersom våra syften var att identifiera hur några små revisionsbyråer 
tolkar och efterlever lagen var en mer kvalitativ undersökning lämplig. Avsikten var 
inte att pröva om informationen som samlades in hade någon generell giltighet utan 
meningen var istället att försöka få en inblick i hur några revisorer på små 
revisionsbyråer hanterar anmälningsplikten. Då vi gjorde personliga intervjuer innebar 
det en närhet mellan oss och respondenten vilket även gav oss möjlighet att förklara 
frågorna under intervjun om detta behövdes. Det fanns dock inslag av det kvantitativa 
angreppssättet då frågorna varit semistrukturerade och till viss del styrt respondenten. 
Holme & Solvang (1997) anser att det är naturligt att använda en kombination av båda 
kvalitativt och kvantitativt angreppssätt. Intervjuer har gjorts med en person på varje 
byrå och de data som samlats in bygger på respondenternas egna uppfattningar om hur 
de upplever och tolkar verkligheten. Enligt Arbnor & Bjerke (1994) kan vi aldrig få en 
bild om hur någonting exakt är utan bara hur någonting tolkas utifrån den som tolkar 
situationen. Anmälningsplikten är reglerad i lag men eftersom den är relativt svårtolkad 
var det intressant att få reda på hur olika personer kan tolka den. Det var därför viktigt 
att försöka förstå respondenternas värderingar, motiv och intressen. Detta medförde att 
vi använde oss av det som Lundahl & Skärvad (1999) benämner som ett aktörssynsätt. 
Vi utgick dock från det analytiska synsättet då respondenterna inte haft en total frihet 
eftersom vi har gjort en viss gallring av det insamlade materialet. I slutet av 
empirikapitlet finns även en tabell som sammanfattar vårt resultat vilket är vanligt när 
man har det analytiska synsättet. 
 
För att erhålla en förståelse för hur revisorer tolkar och använder lagen om 
anmälningsplikt valde vi att göra en mindre survey-undersökning. En survey är lämplig 
när samtliga respondenter skall besvara samma frågor och en vanlig metod att utföra 
detta på är personliga intervjuer. Genom att utföra en liten survey kunde vi på nära håll 
studera problemet och på så sätt få en lite djupare och mer kvalitativ information om 
ämnet. En deduktiv ansats användes i uppsatsen eftersom utgångspunkten var redan 
befintliga lagar och teorier som låg till grund för vår tolkning av verkligheten. 
Resultaten har sedan jämförts med relevanta teorier som därefter analyserats och 
bidragit till slutsatser. 
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 2.3 Litteratursökning 
 
Under revisionskursens gång erhölls en bra bild av ämnet revision och vad en revisor 
har för uppgifter. Kursen berörde inte revisorns anmälningsplikt vid misstanke om brott 
så litteraturstudierna inleddes med att läsa väsentliga artiklar och böcker som berörde 
ämnet. Detta för att skapa en övergripande bild av ämnet och se om det fanns några 
intressanta frågor som kunde tas upp i vår uppsats. Därefter söktes lämplig litteratur på 
Luleå tekniska universitets bibliotek samt Luleå Stadsbibliotek. Databaserna Lucia, 
Libris, Business Source Elite, Econlit, Emerald samt Affärsdata har varit till stor hjälp. 
Sökorden som användes var revision, revisor, tystnadsplikt, anmälningsplikt, 
ekonomiska brott, förtroende, etik, moral, ”tjallare”, intressenter och deras 
motsvarigheter på engelska. Vår handledare Mats Westerberg gav oss också tips på bra 
litteratur.  
 
2.4 Val av företag 
 
För att hitta företag för vår studie började vi med att söka på gula sidorna i 
telefonkatalogen efter auktoriserade och godkända revisorer i Norr- och Västerbottens 
län. Vi valde att endast intervjua godkända eller auktoriserade revisorer då vi ansåg dem 
ha den information och erfarenhet som krävdes för att svara på frågorna. Vi valde att se 
på mindre revisionsbyråer dels eftersom det redan skrivits om stora byråers syn på 
anmälningsplikten (Bresser & Nilsson, 2001) men också för att vi trodde att de mindre 
byråerna kanske inte hade tillgång till en egen juridisk avdelning. Därför sorterades de 
stora kedjorna ut först: KPMG, Deloitte & Touche, Öhrlings PriceWaterhouseCoopers, 
Ernst & Young och Lindebergs Grant Thornton. Därefter gick vi in på bolagsfakta för 
att ta reda på hur många anställda respektive byrå hade. Byråerna som valdes ut har haft 
högst fem auktoriserade och godkända revisorer. De valdes inte ut i någon speciell 
ordning utan vi kontaktade dem efter listan som fanns i gula sidorna över godkända och 
auktoriserade revisorer. Efter att ha kontaktat byråer under några dagars tid lovade sex 
revisorer att ställa upp på intervjuer. Då uppsatsens ämne var omdebatterat och frågorna 
som ställdes kunde uppfattas som känsliga bestämdes att alla revisorer skulle vara 
anonyma, det vill säga deras namn och byrån de arbetar på namngavs inte i uppsatsen. 
De efternamn de fått var därför påhittade av oss.  
 
2.5 Framtagning av intervjufrågor  
     
För att uppnå hög giltighet har befintliga teorier använts när intervjufrågorna tagits 
fram. Enligt Patel & Davidson (1991) skall man försöka få en överensstämmelse mellan 
vad som skall undersökas och vad som faktiskt undersöktes.  När frågorna utformades 
försökte vi vara noggranna med att de skulle ge oss all information som var nödvändig 
för arbetet. Därför utgick vi från vårt syfte och tog även hjälp av teorikapitlet för att 
utforma frågorna till intervjuerna (se bilaga 2). Frågorna utformades så att de skulle vara 
enkla att förstå och frågor som var ledande eller innehöll värderingar försökte undvikas. 
Med hjälp av en revisor fick vi ta del av en typfallssamling vilket gav oss förslag till ett 
scenario som kunde användas vid intervjuerna. Ur typfallssamlingen valdes ett fall ut 
som sedan omarbetades för att passa vår undersökning. Tanken med scenariot var att få 
samtliga revisorer att ta ställning till ett fall som eventuellt kan misstänkas vara ett brott 
för att sedan se om svaren skiljer sig åt mellan respondenterna. Innan intervjuerna 
gjordes har frågorna och scenariot granskats av deltagarna i vår seminariegrupp. Det 
gav oss en möjlighet att få synpunkter på frågor som eventuellt var svårformulerade 
eller inte besvarade vårt syfte. Vid seminarietillfällena fick vi även en del förslag på 
ytterligare frågor som kunde tas med i intervjuguiden.  
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2.6 Datainsamlingsmetod 
 
Som datainsamlingsmetod har personliga intervjuer använts. En byrå har intervjuats via 
telefon eftersom det hade tagit för lång tid att samordna ett personligt möte med 
respondenten. Byrån som han arbetade på ligger förhållandevis långt från Luleå. 
Anledningen till att personliga intervjuer valdes var att vissa av frågorna var av 
komplex karaktär som eventuellt behövde en närmare förklaring. Ämnet var av känslig 
karaktär och därför ansåg vi att personliga intervjuer skulle ge mer tillförlitliga svar 
samt att missförstånd kunde undvikas. Vid intervjuer är det också lättare att få tydliga 
svar eftersom följdfrågor kan ställas. Att en av intervjuerna utfördes via telefon anser vi 
inte påverkade resultatet eftersom respondenten gav oss bra och tydliga svar. Vid första 
kontakten med företagen berättade vi kortfattat om vilka vi var och varför vi ville tala 
med dem samt vad uppsatsen i stort skulle handla om. På så sätt hänvisades vi ofta till 
en auktoriserad revisor eftersom personen som vi först talade med ansåg att det var de 
som bäst kunde hjälpa oss. Tid för intervju avtalades sedan med kontaktpersonen.  
 
Vid intervjuerna användes en bandspelare och anteckningar fördes. Innan intervjun 
frågade vi respondenterna om det gick bra att spela in samtalet för att det skulle 
underlätta vår sammanställning av materialet. De hade inga problem med detta utan 
svarade obehindrat på våra frågor. Enligt Ejvegård (1996) kan en bandspelare inverka 
hämmande på en del personer och de uttalar sig mer försiktigt. Eftersom intervjun 
bandades medförde detta att vi kunde koncentrera oss helt på den. Dessutom blev 
sammanställningen av svaren lättare då vi kunde lyssna av bandet allt eftersom svaren 
på frågorna skrevs ned. Vi har lyssnat tillsammans på bandet och renskrivit materialet 
för att vara säkra på att inte något uppfattades fel. Materialet från varje intervju 
sammanställdes innan vi gick vidare till nästa företag. Genom att göra så undvek vi att 
blanda ihop materialet och informationen samt fick uppslag om kompletterande frågor 
som kunde tas med till nästa intervju. Enligt Lundahl & Skärvad (1999) bör intervjuaren 
så snabbt som möjligt gå igenom materialet och sammanställa det så det kan ge uppslag 
för det fortsatta arbetet. Eftersom vi har vissa inslag av aktörssynsättet så var svaren ofta 
färgade av respondenternas egna uppfattningar av verkligheten. Det kan enligt Lundahl 
& Skärvad (1999) medföra att om en liknande undersökning görs igen behöver inte 
resultatet bli detsamma.  
 
Vi frågade även respektive revisor om vi fick återkomma med följdfrågor och det var 
inget problem. Kompletterande telefonintervjuer har gjorts med två av revisorerna då vi 
ansåg att vissa förtydliganden krävdes för att sammanställningen skulle bli korrekt. 
 
2.7 Metodproblem 
 
Eftersom anmälningsplikt vid misstanke om brott var en svensk lagregel, samt relativt 
ny insåg vi snabbt att mycket av teorin som berörde lagen var skrivet av Föreningen 
Auktoriserade Revisorer (FAR). Då vi skrev ett examensarbete på D-nivå krävdes det 
att teorikapitlet till stor del skulle vara baserat på vetenskapliga artiklar. Detta innebar 
ett problem då vi inte hittade artiklar som behandlade lagen. Istället inriktade vi oss på 
att försöka basera de övriga delarna av teorikapitlet med hjälp av vetenskapliga artiklar.  
Ett annat problem var att hitta företag som kunde avvara tid för intervjuerna. Vid den 
första rundringningen fick vi endast klartecken från tre av femton företag. November 
och december är månader då revisorerna har extra mycket att göra eftersom de ska göra 
årsbokslut och revisioner. Vår tanke från början var att enbart vända oss till byråer med 
endast en godkänd eller auktoriserad revisor. Många av dessa byråer hade inte tid att 
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hjälpa oss vilket innebar att vi fick vända oss till lite större byråer än vad som var tänkt 
från början.  
 
Anmälningsplikt var ett omdebatterat och känsligt ämne för revisorerna vilket ledde till 
att alla i vår undersökning var anonyma. Trots detta kunde det ibland kännas som att 
svaren inte var fullkomligt ärliga då vi ibland fick en känsla av att de svarade på ett 
avvaktande sätt. Vi tror att detta berodde på ämnets känsliga karaktär. För att försöka 
undvika detta fanns det i slutet på intervjuguiden ett scenario som revisorerna fick ta 
ställning till.   
 
2.8 Analysmetod 
 
För att få en bild över hur teorin stämmer överens med den verklighet som vi fick fram 
jämfördes teorin med empirin. I slutet av teorikapitlet presenterar vi en sammanfattande 
modell (se figur 4) och den har även legat till grund för analysen. Med hjälp av 
modellen kunde vi sedan på ett enkelt sätt analysera materialet som ligger till grund för 
uppsatsen. Frågorna i intervjuguiden utformades efter våra syften och även här var 
modellen till hjälp för att se att alla områden i teorikapitlet täcktes in. En del frågor gav 
oss inte så bra svar och vi valde därför att endast analysera de frågor som bidrog till 
något i vår undersökning.  
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3. TEORI 
 
I detta avsnitt kommer teorin att presenteras. Kapitlet börjar med en beskrivning av 
revision och revisionsberättelsen. Därefter presenteras intressenter som på olika sätt 
har nytta av revisorns arbete. Sedan kommer intressenternas och klienternas förtroende 
för revisorn att beskrivas. En presentation kommer även att ges av anmälningsplikten 
och orsakerna till lagregelns uppkomst. Teorikapitlet avslutas med en teoridiskussion 
samt en sammanfattande bild av vårt teoriavsnitt.     
 
3.1 Revision och revisionsberättelsen 

Revision kan enligt FAR (1994) delas in i förvaltningsrevision och 
redovisningsrevision. Arlebäck (1999) anser att förvaltningsrevision går ut på att 
granska styrelsens och VD:s förvaltning av företaget. FAR (1994) anser att det speciellt 
är två saker som revisorn skall ta ställning till i förvaltningsrevisionen och det första är 
att kontrollera om företagsledningen handlat i strid mot aktiebolagslagen eller 
bolagsordningen. Det andra är om VD eller styrelse kan bli skyldiga att betala 
skadestånd för något de gjort eller försummat. Enligt Dunn (1996) går 
redovisningsrevisionen ut på att se om räkenskaperna och årsredovisningen ger en 
rättvisande bild av företaget.  

Målet för granskningen anser Lundén (2001) är att avge en revisionsberättelse som är en 
rapport över vad som kommit fram under revisionen av årsredovisning, räkenskaper 
samt VD och styrelsens förvaltning. Det är den enda obligatoriska rapporten enligt lag 
och även den enda offentliga. Revisionsberättelsen kan kallas för en avslutande 
kvalitetsstämpel och den är ett bevis på att redovisningen är testad och håller vad den 
lovar. Om en revisionsberättelse inte innehåller några anmärkningar kallas den för ”ren” 
enligt Lundén. En ”oren” revisionsberättelse har väsentligt avvikit från lag och god 
redovisningssed och innehåller mer eller mindre allvarlig kritik av vad revisorn funnit 
vid revisionen. Enligt FAR (1994) ska det framgå vad revisorn har avstyrkt eller haft en 
anmärkning på. Innan en revisor gör en anmärkning ska företaget få en chans att rätta 
till felet. Om revisorn har hittat ett allvarligt fel bör detta tas med i revisionsberättelsen 
även om felet har rättats till. Enligt FAR (2002) är inte revisionsberättelsen en garanti 
för att allt är korrekt redovisat. Revisorn har genom sin granskning försäkrat sig i rimlig 
grad om att det inte finns några väsentliga fel. FAR (2002) poängterar att en revisor inte 
har som självständigt arbete att hitta eller upptäcka oegentligheter utan endast bedöma 
riskerna för dessa. 

3.2 Revisionens intressenter  

En revisor väljs på bolagsstämman av aktieägarna enligt Rodhe (2002). Men det är inte 
bara ägarna som har behov av revisorn utan det finns en rad olika intressenter som har 
nytta av revisionen. Med företagets intressenter avses enligt Bruzelius & Skärvad 
(1989) alla de individer, grupper och organisationer som på något sätt har en 
utbytesrelation med företaget. Revisorn har enligt Dunn (1996) ett kontraktsansvar mot 
företagets intressenter och ett mer moraliskt ansvar gentemot andra som läser 
revisionsberättelsen. 

I stora företag finns oftast inte ägarna med i bolagets ledning enligt FAR (1994). Swift 
(2001) anser att det krävs korrekt information för att ge intressenter möjligheten att fatta 
beslut. Då är det oerhört viktigt att alla uppgifter stämmer och ger en rättvisande bild av 
företagets ekonomi. Enligt FAR (1994) fattar aktieägarna sina beslut utifrån den 



Teori 

9 

information som de erhåller. Det är därför viktigt att granskningen sker av en oberoende 
person vilket ökar informationens trovärdighet. I små företag däremot är det enligt 
Lundén (2001) ofta aktieägarna själva som leder och har insikt i företaget.  I dessa fall 
riktar sig revisionen främst till övriga intressenter.  Banker och andra kreditgivare måste 
kunna använda den finansiella information som de erhåller som underlag i bedömningar 
om eventuella lån och kreditvärdighet. Knutson (1994) anser att både långivare och 
investerare måste kunna lita på att den finansiella informationen är presenterad på ett 
riktigt sätt eftersom de grundar sina beslut om exempelvis räntor och avgifter på detta. 
Dessa intressenter har som mål att försöka maximera sina investeringar och minimera 
riskerna.  

Stat och kommun har enligt FAR (1994) ett intresse i företagens finansiella information 
eftersom detta ligger till grund för avgifter, skatter och olika bidrag. Choi & Mueller 
(1992) anser att felaktig information kan leda till att knappa resurser placeras på fel 
ställe. För leverantörer ligger informationen till grund för om de vågar leverera och hur 
stor kredit som de kan ge enligt Bruzelius & Skärvad (1989). Kunderna i sin tur vill veta 
om företaget kan leverera som utlovat. De anställda anser FAR (2002) är mer personligt 
beroende av företaget och naturligtvis i behov av att få riktig information. 
Företagsledningen har också nytta av revisionen genom att de kan få hjälp i olika 
ekonomiska frågor samt få information som kanske annars inte skulle ha kommit fram.  

Warming-Rasmussen & Jensen (1998) anser att revisionen vänder sig till många 
intressenter som på olika sätt kommer att uppfatta revisionens kvalitet. Författarna 
menar vidare att det blir svårt för en revisor att avgöra vad som skall ges högre prioritet. 
Intressenter har olika förväntningar på revisionen och ibland kan dessa förväntningar 
strida mot varandra. Det kan exempelvis handla om intressenter skall upplysas om olika 
förhållanden inom bolaget eller om man skall hålla på tystnadsplikten för att skydda 
företaget som revideras. Därför är det viktigt för revisorn att försöka ta hänsyn till 
samtliga intressentgrupper. (Se figur 1) 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 1. Revisionens intressenter (FAR, 1994, s. 17 ) 

 
3.3 Förtroende 

För att en revision skall kunna utföras på ett bra sätt krävs att det finns förtroende för 
revisorn. Förtroende är en nödvändighet för att revisorn skall kunna uppfylla arbetet 
med att göra en bra revision. Vi anser att förtroendet för revisorn kan beskrivas ur två 
olika synvinklar. Dels ur intressenternas synvinkel eftersom de i högsta grad är 
beroende av att få bekräftat att den finansiella informationen är korrekt. För klienten 
handlar det mer om att skapa en legitimitet om att redovisning och förvaltning är utförd 
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enligt lag och rekommendationer. Det kan vara olika faktorer som påverkar när en 
intressent och klient upplever förtroende för revisorn.  

Enligt Baldvinsdóttir (2001) är begreppet förtroende problematiskt. Ordet är ett koncept 
som vi dagligen lever med utan att närmare tänka på dess innebörd. Trots att 
definitionerna på ordet varierar baseras de flesta på moral och etik. För de flesta 
förknippas förtroende med integritet, kompetens, lojalitet, öppenhet och 
överensstämmelse. Författaren menar vidare att graden av förtroende inte är statiskt i ett 
förhållande, utan är influerat av i vilken fas förhållandet är samt vilken situation man 
befinner sig i. 

Huemer (1998) menar att beslutet att ha förtroende för någon eller inte beror på hur 
mycket som kan vinnas respektive förloras på en situation om avtalet bryts. Förtroende 
skapas inte i särskilda projekt utan i vardagen genom handling och inte genom samtal. 
Enligt Kramer & Tyler (1996) uppstår inte förtroende naturligt utan måste noga 
struktureras och skötas om. Huemer (1998) menar vidare att förtroende i affärsvärlden 
under senare tid fått ökad betydelse eftersom det är en grundläggande förutsättning för 
att göra affärer.  

Cassel (1996) anser att revisorn rent principiellt har ett förtroendeuppdrag och att 
förtroende för revisorn är en nödvändig förutsättning. FAR (1994) menar att en revisor 
för att upprätta ett förtroende måste vara oberoende, kompetent och får inte heller föra 
vidare information som de erhåller genom sina uppdrag. 

3.3.1 Kompetens 

Med kompetens förutsätts enligt Fant (1994) både kunskap och skicklighet vilka beror 
på utbildning, övning och erfarenhet. Fant menar att de stränga kraven för auktorisering 
av intressenterna bör uppfattas som tillräckliga för att skapa förtroende för revisorns 
kompetens. Alla aktiebolag måste enligt FAR (2002) anlita en auktoriserad eller 
godkänd revisor. För att erhålla auktorisation som revisor krävs universitets- eller 
högskoleutbildning på 160 poäng samt minst fem års praktik. Därefter ska prov 
avläggas. Kraven för att erhålla en godkänd revisorsexamen är något lägre. För godkänd 
revisors examen krävs 120 högskole- eller universitetspoäng samt tre års praktik. Sedan 
väntar prov för att erhålla revisorsexamen. I Sverige förutsätter aktiebolagslagen att 
revisorn ”skall ha den insikt i och erfarenhet av redovisning och ekonomiska 
förhållanden, som med beaktande av arten och omfånget av bolagets verksamhet 
erfordras av uppdragets fullgörande” (Fant, 1994 s. 45). Enligt Fant (1994) innebär 
medlemskap i en yrkesförening att revisorn följer föreningens fastställda regler. Genom 
detta får både intressenter och klienter en form av garanti för att revisorn har den 
kompetens som krävs. 

3.3.2 Oberoende 

För att revisorn ska kunna skapa ett förtroende krävs enligt Nordiska ministerrådet 
(1992) bland annat att revisorn förhåller sig oberoende. Revisorn måste både vara och 
uppfattas som oberoende av omgivningen. Det är viktigt för att revisorn ska kunna 
genomföra en riktig revision gentemot företagsledningen och företagets intressenter. 
Johnstone, Sutton & Warfield (2001) anser att en revision som utförs utan oberoende är 
av litet värde. Utvecklas ett beroendeförhållande till någon av företagets intressenter kan 
det enligt FAR (2002) leda till att företagsledningens förtroende för revisorn minskar. 
Detta i sin tur kan leda till att revisorn inte kan utföra sin vägledande funktion. Revisorn 
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ska utföra sina uppdrag med opartiskhet, självständighet och vara objektiv i sina 
ställningstaganden. För att testa oberoendet ska revisorerna använda sig av den numera 
lagstadgade analysmodellen. Denna modell anser att revisorn ska avstå från uppdraget 
om omständigheter som kan rubba förtroendet för revisorns opartiskhet eller 
självständighet finns.  

Enligt Vanasco, Skousen, & Santagato (1997) har professionella 
redovisningsassociationer i hela världen enats om att en revisors oberoende är både en 
professionell och moralisk fråga. De anser att mer tid och tonvikt bör läggas på 
revisorernas etik. Oberoende kan enligt författarna innebära ärlighet, integritet, 
objektivitet och ansvar. I samband med revision innebär oberoende att undvika 
relationer som omedvetet kan skada objektiviteten. Det kan även betyda att undvika 
relationer som av en utomstående observerare skulle antyda en konflikt av olika 
intressen. King (2002) anser dock att det är helt omöjligt för en revisor att förhålla sig 
helt oberoende och att detta är svårt även för den mest ärliga revisorn. Enligt Bazerman, 
Loewenstein & Moore (2002) är människor mer villiga att ”skada” främlingar än 
personer de känner, speciellt när personerna är klienter som betalar för att få sina 
tjänster utförda. Författaren menar vidare att en revisor som misstänker tvivelaktig 
redovisning i många fall måste välja om han ska ”skada” klienten eller intressenterna. 
De menar vidare att ju längre en revisor utför tjänster åt en viss klient desto mer partisk 
tenderar revisorns uppfattning att bli.   

3.3.3 Tystnadsplikt 

Som revisor har man enligt aktiebolagslagen, revisorslagen och FAR:s etikregler 
tystnadsplikt. Det som revisorn får reda på i sitt arbete får inte föras vidare. Revisorn får 
enligt Rodhe (2002) inte lämna upplysningar till enskilda aktieägare eller utomstående 
om företagets angelägenheter som revisorn fått reda på vid sin granskning om 
informationen kan vara till skada för bolaget (Se bilaga 1). Det enda som utomstående 
får ta del av är enligt FAR (2002) det som framgår av revisionsberättelsen. Revisorn får 
inte utveckla sina synpunkter utöver det som anmärks i revisionsberättelsen. Utan 
tystnadsplikten skulle revisorn få problem att utföra sitt arbete. Det behövs mycket 
information från ett företag för att kunna genomföra en bra granskning. Förtroendet för 
att revisorn hanterar informationen på rätt sätt måste därför förbli orubbat. 
Tystnadsplikten innebär även att revisorn inte får använda sig av informationen för egen 
vinning. Om en revisor bryter mot tystnadsplikten kan han enligt Lundén (2001) bli 
skadeståndsskyldig gentemot sin klient.  Tystnadsplikten är revisorns huvudregel men 
det finns undantag, nämligen upplysnings- och anmälningsplikten.  

3.3.4 Förtroende ur ett klient perspektiv 

Enligt Cassel (1996) bör en klient begära att få granskningen utförd av någon som 
denne har fullständigt förtroende för. Klientens förtroende för revisorn är en nödvändig 
förutsättning för att revisionen ska ske på ett effektivt sätt. Författaren menar vidare att 
förtroendet för revisorer kan ha två olika aspekter. Först så kan revisorn inge förtroende 
genom sin professionella kompetens. Detta genom att de följer god revisorssed och god 
revisionssed. För det andra kan revisorn inge förtroende genom att förhålla sig 
oberoende och visa att det inte i övrigt finns anledningar för klienten att betvivla deras 
lojalitet. Tystnadsplikten anser FAR (2002) är själva grunden för förtroende. Om 
klienten misstänker att informationen förs vidare kan det leda till att revisorn inte 
erhåller nödvändiga upplysningar av företaget, vad som än står i aktiebolagslagen om 
revisorns rätt till information. Nordiska ministerrådet (1992) tror även att en mer 
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polisiär roll för revisorn skulle kunna leda till ett försämrat förtroende till 
företagsledningen. Detta skulle i sin tur leda till en sämre revision. (Se figur 2) 
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Figur 2. Klienternas förtroende för revisorn.  

 
3.3.5 Förtroende ur ett intressent perspektiv 

För att intressenterna ska kunna lita på informationen krävs enligt Cassel (1996) att de 
litar på dem som utför granskningen. Författaren menar vidare att revisorers arbete är 
meningslöst om inte intressenterna har förtroende för informationen. Nordiska 
ministerrådet (1992) anser att revisorn kan upprätthålla sitt förtroende till intressenterna 
genom att utföra sitt arbete i enlighet med god revisionssed samt förhålla sig oberoende 
till klienten.  Enligt Warming-Rasmussen & Jensen (1998) är oberoende, kompetens 
och tystnadsplikt faktorer som påverkar hur intressenter upplever kvalitén på revisionen. 
Det finns samband mellan den upplevda kvalitén och förtroendet för revisorn. De anser 
även att en viktig fråga att beakta är om en revisor ska vara öppen och lämna 
information till banker och andra intressenter eller ska de prioritera tystnadsplikten som 
skyddar det reviderade företaget.   

Utifrån ovanstående är det rimligt att anta att oberoende, kompetens och tystnadsplikt 
inte är de enda faktorerna som påverkar intressenternas förtroende för revisorn. Det kan 
istället handla om att åsidosätta tystnadsplikten och påkalla oegentligheter som i många 
fall inte skulle ha kommit till intressenternas kännedom. Anmälningsplikten kan därför 
medföra ett ökat förtroende för revisorn. (Se figur 3) 

 

 

 

Figur 3. Intressenternas förtroende för revisorn.  
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3.4 Revisorers anmälningsplikt vid misstanke om brott 

Vanasco (1998) anser att ekonomiska brott är något som måste tas hänsyn till inte bara 
bland företag utan även för alla som arbetar med redovisning och revision. Varje år 
kommer nya fall av stora bolag som på något sätt har fuskat med den finansiella 
informationen vilket har lett till att revisorsyrket har fått ett minskat förtroende. Enligt 
SOU 1996:84 finns ingen speciell definition på begreppet ekonomisk brottslighet och 
det finns inte heller någon klar avgränsning. Wennberg (2002) menar att det finns för 
lite kunskap om vad ekonomiska brott egentligen är och att definitionerna varierar från 
person till person. Enligt Nordiska ministerrådet (1992) är ekonomiska brott en slags 
kriminalitet som har ekonomisk vinning som motiv. Det kan exempelvis handla om 
skattebedrägeri, valutabrott, bedrägerier och gäldenärsbrott. Ofta är de ekonomiska 
brotten svåra att upptäcka och få fall leder till en fällande dom. Gärningarna består ofta 
av handlingar som ser ut som lagliga affärstransaktioner. Ekonomisk brottslighet 
orsakar inte bara ett stort skattebortfall varje år utan medverkar även till 
konkurrenssnedvridning och normupplösning. Alalehto (1999) anser att detta är ett 
betydande samhällspolitiskt problem.  

Enligt Nordiska ministerrådet (1992) är Sverige ett land där revisorer och ekonomisk 
brottslighet har varit föremål för många debatter. Under 1970-1990 talet har revisorns 
roll och funktion diskuterats i olika riksdagssammanhang eftersom man velat använda 
revisorn mer i kampen mot ekonomiska brott.  Flera författare har enligt Vanasco 
(1998) menat att en av revisorns viktigaste uppgifter är att upptäcka oegentligheter.  

3.4.1 Whistleblowing - Anmälare 

Label & Mitehe (1999) anser att redovisare och revisorer länge haft en unik möjlighet 
att upptäcka ekonomiska brott. Munter & Ratcliffe (1998) menar att olika faktorer för 
oegentligheter ofta kommer till revisorns kännedom under revisionen. Enligt Label & 
Mitehe (1999) har det diskuterats mycket om dessa yrkesmän skall ha en skyldighet att 
rapportera detta eller om det handlar om en moralfråga. Att anmäla en klient strider 
dock mot reglerna i revisionsyrket och mot vad revisorerna själva tycker. Författarna 
menar dock att det finns ett ökat behov av ”anmälare” för att upptäcka och kontrollera 
exempelvis ekonomiska brott. Enligt Beattie (2000) är ”whistleblowing” att avslöja 
information om en allvarlig överträdelse till någon som har en möjlighet att tillvarata 
informationen på ett ansvarsfullt sätt.  

Enligt Label & Mitehe (1999) finns en del nackdelar med att vara en ”anmälare”. Om en 
revisionsbyrå blir känd för att vare en ”anmälare” riskerar de inte bara att förlora den 
nuvarande klienten utan även framtida klienter som väljer en annan byrå.  Att förlora en 
klient innebär reducerade intäkter och därför kan det vara mer lönsamt att vara tyst om 
de observerade oegentligheterna. De fördelar som finns av att vara en ”anmälare” är att 
man kan slippa negativ publicitet för att inte ha rapporterat ett brott. Label & Miethe 
(1999) har även utfört en studie bland amerikanska revisorer om ”anmälare”. Där fann 
de att 73 procent var emot en anmälningsskyldighet. Noterbart är att de bland mindre 
byråer fanns ett större motstånd än bland de stora. Många revisorer ansåg även att 
anmälningsplikten stred mot revisorernas etikregler.   

3.4.2 Förarbete till anmälningsplikten: proposition 1997/98:99  

Före den 1 januari 1999 förhindrade tystnadsplikten revisorn från att anmäla misstankar 
om brott till polis och åklagare. Enligt propositionen ansågs en revisors möjlighet att 
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anmäla brott vara alltför begränsad av tystnadsplikten. Om revisorn upptäckte 
oegentligheter när revisionen utfördes fick inte detta anmälas på eget initiativ, inte ens 
om det skulle leda till en anmärkning i revisionsberättelsen. Endast om en 
förundersökning redan inletts var revisorn enligt Rodhe (2002) skyldig att svara på 
frågor av undersökningsledaren. 

Enligt propositionen var skälet till anmälningsplikten att det ansågs otillfredsställande 
att revisorn endast kunde göra påpekanden och erinringar. Detta ansågs inte vara 
verksamma medel för att åstadkomma en rättelse och skydda företaget samt 
intressenterna. En anmärkning i revisionsberättelsen leder sällan till något. Detta på 
grund av att det tar lång tid innan revisionsberättelsen blir offentlig samt att ingen 
speciell myndighetsgranskning finns. 

Revisorn har sedan länge haft en kontrollerande funktion och reglerna om 
anmälningsskyldighet tycktes ligga väl i linje med dessa. Eftersom en revisor inte bara 
arbetar för företaget utan även för utomstående intressenter ansågs det att 
anmälningsplikt vid misstanke om brott borde finnas lagstadgat. I propositionen framgår 
att om en revisor kan ingripa mot oegentligheter leder detta till ett ökat skydd för 
bolaget samt dess intressenter. Enligt Koh & Woo (1998) är det revisorns skyldighet att 
granska informationen så att intressenter kan lita på den men även att skydda företaget 
mot bedrägerier.  

Syftet med reglerna enligt propositionen var inte att ålägga revisorn uppgifter som inte 
stämmer överens med rollen som en förtroendegivande person. En diskussion fördes 
även om att lagföring av brott inte tillhör revisorns naturliga verksamhetsområde. Det 
bedömdes som viktigt att inte reglerna utformades till att bli en del av ett straffrättsligt 
sanktionssystem. Meningen var att reglerna skulle kunna användas av revisorn som ett 
instrument i arbetet mot oegentligheter inom företagen. Revisorernas position, kunskap 
och kompetens antogs vara värdefulla inslag i brottsbekämpningen. FAR (2000) anser 
att revisorns anmälningsplikt inte ska innebära att en mer grundlig granskning ska ske 
eller leda till en skyldighet att undersöka om brott har begåtts. Enligt Arlebäck (1999) 
har revisorn inte som primär uppgift att förhindra eller upptäcka brott utan enbart 
uppskatta riskerna för detta. Handlingsplikten uppkommer först när revisorn får en 
misstanke eller vetskap om brottet anser FAR (2000).  

Trots livliga debatter om revisorernas roll som en ”anmälare” kom propositionen 
1997/98:99 att föranleda till att anmälningsplikten lagstadgades i aktiebolagslagen 
(ABL). 

3.4.3 Typ av brott som avses 

Sedan januari 1999 finns alltså anmälningsplikten med i aktiebolagslagens 38-40§§ (se 
bilaga 1). Enligt FAR (1998) är anmälningsplikten avgränsad till att enbart gälla 
brottslighet av ekonomiskt slag och som kan vålla bolaget eller intressenterna skada. 
Nedan följer de brott som omfattas av den nya regeln: 

• Bedrägeri och svindleri 
• Penninghäleri 
• Förskingring och annan trolöshet 
• Brott mot borgenärer 
• Bestickning och mutbrott 
• Skattebrott  
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Handlingsplikten inträder när revisorn gjort iakttagelser under revisionen. Dessa 
händelser behöver dock inte ha inträffat under det aktuella räkenskapsåret utan brottet 
kan ligga längre tillbaka i tiden. En yttersta gräns sätts av preskriptionstiden som för 
flertalet av brotten ligger på mellan fem och tio år. 

3.4.4 Hur ska anmälningsplikten  tolkas   

Något som diskuterats mycket är vilken grad av misstanke som skall föreligga innan 
revisorn måste handla enligt FAR (2000). I ABL 10:38 står det att åtgärder skall vidtas 
om revisorn kan misstänka ekonomisk brottslighet. Kan misstänkas är enligt FAR 
(1998) ett starkare uttryck än det i lagstiftning använda ordet ”sannolika skäl”. Ordet är 
dock svagare än uttrycket styrkt. Det får inte gå någon längre tid från det att revisorn 
misstänker att brott begåtts till att åtgärder vidtas anser FAR (2000). Enligt lagtexten 
skall styrelsen underrättas utan oskälig tid. Därmed får revisorn en viss tidsfrist att 
närmare utreda sina misstankar. Hur lång tid detta är måste anpassas till 
omständigheterna i det enskilda fallet. 

Om revisorn misstänker att brott har begåtts är första åtgärden att kontakta styrelsen och 
få dem att uppmärksamma förhållandet anser FAR (2000). Om styrelsen ser till att 
undanröja oklarheter och avhjälpa skadliga effekter är inte revisorn skyldig att göra en 
åtalsanmälan. Om revisorn anser att det är meningslöst att vända sig till styrelsen 
eftersom de inte kommer att lyssna eller att de inte antas kunna göra något för att 
förhindra skadan, bör revisorn avgå och göra en anmälan till åklagare utan att först 
behöva underrätta styrelsen (Lundén, 2001).  

Enligt Rodhe (2002) skall i regel revisorn avgå senast två veckor efter att denne 
underrättat styrelsen och anmäla detta till patent och registreringsverket (PRV). 
Revisorn skall även göra en särskild anmälan om brottsmisstanken till åklagare. FAR 
(2000) anser att anledningen till att revisorn ska avgå är att det i detta läge borde saknas 
förutsättningar för ett förtroendefullt samarbete med styrelsen. Om den ekonomiska 
skadan och övriga skadliga effekter av brottet har avhjälpts eller bolaget själv anmält 
brottet till åklagare inom två veckor är inte revisorn skyldig att avgå.  

Revisorn behöver inte heller avgå från sitt uppdrag och göra en anmälan om den 
ekonomiska skadan av brottet har ersatts enligt FAR (2000). Samma gäller om övriga 
ofördelaktiga verkningar av gärning har avhjälpts, om brottet redan är anmält eller om 
det misstänkta brottet är obetydligt. Revisorns skall också inrikta sig på fullbordade 
brott och inte försök till brott eller förberedelsebrott. Handlingsplikten omfattar 
dessutom bara brottsmisstankar som riktar sig mot VD eller styrelseledamöter.  

3.4.5 Revisorns skadeståndskyldighet   

Om en revisor anmäler ett brott på felaktiga grunder kan det vålla bolaget stor skada 
menar FAR (2000). En revisor ansvarar för skadan om han lämnat felaktiga 
upplysningar till åklagaren och haft skälig anledning att anta att uppgifterna var oriktiga 
enligt Lundén (2001).  Skadeståndsansvar inträder inte om revisorn endast gjort en 
felaktig straffrättslig bedömning när anmälan gjordes. Om en revisor låter bli att 
underrätta styrelsen om brottsmisstankar och denna försummelse orsakar bolaget skada 
kan skadeståndsskyldighet inträda enligt FAR (2000). Om revisorn underrättat styrelsen 
men inte åklagare kan detta inte leda till skadeståndsskyldighet. Revisorn riskerar dock 
ansvar enligt bestämmelserna i revisorslagen vilket kan leda till anmärkning eller att 
auktorisationen eller godkännandet upphävs.  
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3.5 Teoridiskussion 
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Figur 4. Teorimodell 

Utifrån ovanstående teorikapitel är det rimligt att förtroende kan byggas upp utifrån 
olika delar beroende på vem revisorn vill skapa förtroende hos. (Se figur 4) Ur klientens 
synvinkel kan revisorn skapa förtroende genom att ha en hög kompetens, förhålla sig 
oberoende och framförallt genom sin tystnadsplikt. När det gäller intressenterna som 
revisionen ska rikta sig till kan precis som i klientens fall oberoende och kompetens 
vara viktiga aspekter för att skapa förtroende. Även tystnadsplikten kan påverka 
intressenternas förtroende, om tystnadsplikten bryts kan det skada företaget vilket 
därigenom skadar intressenterna. Här kan dock anmälningsplikten ibland få större 
betydelse än tystnadsplikten. Detta beroende på att intressenter har ett behov av att få 
information om oegentligheter inom företaget som utan anmälningsplikten kanske inte 
skulle ha kommit till deras kännedom.  

Hur revisorerna sedan kommer att förhålla sig till det svåra ställningstagandet mellan 
tystnads- och anmälningsplikten kanske är en moralisk och etisk fråga. Enligt Koskinen 
(1995) är moral alla de normer och värderingar som styr våra bedömningar och 
beteenden vare sig vi tänker på det eller inte. Ska revisorn förhålla sig oetisk mot 
intressenten genom att inte anmäla eller ska revisorn anmäla klienten vilket kan 
uppfattas som oetiskt av klienten då tystnadsplikten bryts. En anmäld klient är oftast en 
förlorad klient vilket i sin tur innebär minskade intäkter. Detta är något som borde vara 
känsligare för små byråer då de ofta kan vara mer beroende av en enskild klient. Att ta 
ställning till om anmälningsplikten ska träda in eller om tystnadsplikten ska hållas borde 
även det bli svårare för den lilla byrån då de för det mesta saknar egen juridisk 
avdelning att ta hjälp av. Att revisorn ska upprätthålla förtroende hos både klient och 
intressent kan bli en svår men nödvändig balansgång. Revisorskåren i Sverige kan antas 
ha en hög etik och moral då de är en yrkesgrupp som oftare än andra ställs inför svåra 
beslut. Anmälningsplikten blir nog därför svår för dem att ta ställning till eftersom den 
på något sätt kommer att påverka deras etiska förhållningssätt. 

Nilsson & Westerberg (1997) säger att de senaste åren har visat på förändringar som 
förespår en framtid där etik och affärer inte bara kan utan måste samverka med 
varandra. 
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4. EMPIRI 

I detta kapitel presenteras resultatet från våra intervjuer. De sex revisorerna 
presenteras var för sig och empirikapitlet avslutas med en sammanfattning för att 
underlätta för läsaren och samtidigt ge en överskådlig bild av kapitlet. 

4.1 Revisor Anderzon 

Anderzon arbetar som ensam godkänd revisor på en liten revisionsbyrå. Kunderna 
består till stor del av småföretagare. 

4.1.1 Förtroende ur intressent och klient perspektiv 

Anderzon anser att en revision i första hand vänder sig till tredje man (intressenterna). 
Vad som skapar förtroende till intressenten tycker han är svårt att avgöra. Till stor del 
tror han att det är revisorns lagar och regler som skapar förtroende men han tror även att 
oberoende och kompetens är faktorer som kan inverka. Anderzon tror också att 
intressenternas förtroende har ökat i och med anmälningsplikten.   

Det som skapar förtroende till klienten anser Anderzon är tystnadsplikten. Han tror 
däremot inte att klientens förtroende har berörts av anmälningsplikten eftersom de inte 
har så stor vetskap om lagen. Att revisionsbyråer har en relation till klienten menar 
Anderzon inte skall påverka beslutet om att anmäla ett brott. Han tror dock att det är 
svårt att hålla sig helt oberoende, speciellt på en mindre ort där man gärna vill kunna 
handla en färgburk från företaget som är ens egen klient. På mindre orter handlar det 
mycket om att kunna gynna varandra.  

4.1.2 Uppfattning och tolkning av anmälningsplikten 

Anderzon tycker att det redan finns många lagar och regler att följa och att 
anmälningsplikten medfört ytterligare ansvar för revisorn. Han anser även att det är 
svårt att avgöra när en anmälan ska göras, speciellt när det handlar om så många olika 
typer av brott. Anderzons åsikt om anmälningsplikten har inte förändrats sedan den 
trädde i kraft 1999 utan han anser att den hela tiden skärpts till, vilket medfört att det 
blivit svårare att handskas med den. Han är medveten om vilka brott som omfattas av 
lagen men har inte varit i kontakt med några brott som han anmält. För att rekvisitet kan 
misstänka ska vara uppfyllt anser han att ett uppenbart brott ska föreligga innan 
anmälan kan ske, det vill säga 100 procent säkert. Revisorn vill vara säker då en 
anmälan kan leda till en förlorad klient. Anderzon är medveten om att revisorn kan bli 
skadeståndsskyldig om lagen inte efterföljs, men vet inte konkret vad detta innebär. 

Syftet med anmälningsplikten anser han är att rensa upp de ekonomiska brotten i 
Stockholmstrakterna. Han tror även att lagen uppfyller sitt syfte till viss del. Angående 
revisorns roll i kampen mot ekonomisk brottslighet anser Anderzon att lagen har 
medfört att revisorn kan uppfattas som angivare av klienten. Detta tror han kan vara en 
anledning till varför lagen är så illa omtyckt. En annan anledning är att revisorer inte har 
den juridiska kompetensen som krävs för att ta ställning till dessa ofta mycket 
svårtolkade frågor. Anderzon själv har inte någon juridisk utbildning inom detta område 
eftersom det inte ingår i revisorsutbildningen. Han tror även att de flesta små byråer 
saknar den juridiska kompetensen som krävs. De stora byråerna har ofta en egen 
juridisk avdelning som hjälper dem att tolka fallen.   
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4.1.3 Hur hanteras balansen mellan tystnadsplikt och anmälningsplikt 

Tystnadsplikten anser Anderzon är väldigt viktig, speciellt för att skapa förtroende. Den 
riktar sig enligt honom till allmänheten men inte till myndigheter. Han tror att 
anmälningsplikten kan vara till hjälp för dem som har haft en besvärlig klient, där lagen 
nu ger stöd för en anmälan. Anderzon tycker det är svårt att ta ställning till vilken av 
reglerna (anmälnings- och tystandsplikt) som är viktigast. Han anser att båda är viktiga 
och säger att ”brotten skall beivras och tystnadsplikten skall hållas”. Det blir en väldigt 
svår balansgång men det ska dock till ganska mycket om han ska bryta tystnadsplikten. 
I de fall där det inte är 100 procent säkert anser Anderzon att tystnadsplikten ska hållas.  

4.1.4 Scenario 
 
Angående differensen i kontantkassan (se bilaga 2) tycker Anderzon att 20 000 är ett 
gränsfall. Om Kalle i detta läge inte kan betala tillbaka pengarna omgående skulle 
Anderzon överväga att anmäla.  Han tycker att det ska röra sig om ett belopp som inte 
VD:n kan betala tillbaka på en gång.  
  
4.2 Revisor Bengtzon 

Bengtzon är auktoriserad revisor och arbetar på ett litet revisionsföretag med två 
auktoriserade revisorer. Klienterna består mest av småföretag. 

4.2.1 Förtroende ur intressent och klient perspektiv 

Bengtzon anser att revisionen vänder sig till intressenterna men att det i små företag blir 
en speciell situation eftersom ägaren oftast är samma person som den anställde, 
företagsledaren och styrelseledamoten. Revisorn arbetar för många olika intressenter. 
Skattemyndigheten och banker tror Bengtzon är de största intressenterna för småföretag 
men även kunder och leverantörer kan vara intresserade av hur det går för företaget. 
Bengtzon anser att intressenterna är tvungna att ha förtroende för revisorn eftersom de 
inte har någon valmöjlighet.  

För klientens del tror Bengtzon att kompetens är väldigt viktigt för förtroendet. En 
klient har många frågor och märker fort om inte revisorn kan ge meningsfulla svar. 
Kontakter och personkemi är även viktiga faktorer att ta hänsyn till. Han tror även att 
tystnadsplikten har betydelse i relationen till klient eftersom ett förtroende inte kan 
skapas utan detta. Bengtzon tror inte att förtroendet till klienten har förändrats sedan 
anmälningsplikten trädde i kraft. Han anser däremot att revisorn redan har en stämpel av 
att vara kontrollant. Av vissa klienter kan det uppfattas som att revisorn gör 
skattemyndighetens ärenden vilket kan rubba förtroendet. Bengtzon tror inte att det är 
någon skillnad att anmäla en klient som han har en god relation till eftersom han inte 
vill arbeta med någon som begår brott. 

4.2.2 Uppfattning och tolkning av anmälningsplikten  

Bengtzons syn på anmälningsplikten är att den är ganska svår vilket kan leda till 
bedömningsfall. I revisionsbranschen tar det tid att arbeta in något nytt och alla hanterar 
detta på sitt eget sätt till att börja med. Det är först när det börjar komma praxis som en 
mer enhetlig syn växer fram. Bengtzons uppfattning till anmälningsplikten har inte 
förändrats under åren, men han tror att det blir lättare att handskas med den allteftersom. 
Han anser att revisorerna kommer nära sina klienter och har en bra chans att se dessa 
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typer av brott. Bengtzon tycker därför att det känns naturligt att revisorn har 
anmälningsplikt. Anmälningsplikten är dock ingen lag som används varje dag utan 
endast något som revisorn måste känna till. Bengtzon har själv varit i kontakt med två 
fall där det varit skäl att fundera kring anmälningsplikten men inget av fallen har lett till 
en anmälan. Han vet inte direkt vilka brott som omfattas av lagen men vet att det 
handlar om ekonomiska brott. Bengtzon är även medveten om att revisorn kan bli 
skadeståndsskyldig om anmälningsplikten bryts men vet inte konkret vad detta innebär. 

Kan misstänkas är ett rekvisit som Bengtzon anser är svårt att tolka. Han går inte efter 
någon viss procentsats utan anser att det mer handlar om en känsla. Han framhåller att 
det är betydelsefullt att prata om ekonomiska brott med personer som varit i kontakt 
med detta för att höra deras syn på saken. Att kontakta styrelsen inom skälig tid anser 
Bengtzon ska ske så fort som möjligt. Det är viktigt att uppmärksamma styrelsen om 
oegentligheter som försiggår inom företaget.  

Syftet med anmälningsplikten tror han är att försöka komma till rätta med den 
ekonomiska brottsligheten. Bengtzon anser att trots att få anmälningar har kommit in så 
fyller lagen sitt syfte eftersom alla brott som avslöjas är viktiga och ett steg i rätt 
riktning.  Det krävs dock ett samarbete mellan olika myndigheter för att kunna komma 
tillrätta med problemet. Bengtzon ser inget problem i att revisorerna skall agera i 
kampen mot den ekonomiska brottsligheten. Meningen är dock att revisorn ska granska 
ett bolags räkenskaper, årsredovisning och förvaltning vilket bör vara i fokus. Revisorn 
är inte vald till att agera polis trots att det ibland kan kännas så.   

Bengtzon anser att de på byrån har tillgång till den juridiska kompetens som krävs för 
att ta ställning till ekonomiska brott. Fallen de kommit i kontakt med har de fått hjälp av 
sin revisorsorganisation. Byrån har även möjlighet att ta hjälp av ekobrottsmyndigheten 
samt en skattejurist som de samarbetar med. Det är svårt att avgöra frågorna ensam och 
Bengtzon vill gärna ha andras åsikter eftersom fallen kan få stora konsekvenser. För att 
revisorn själv skall ha riktigt juridisk kompetens krävs mer utbildning än de fått idag. 
Bengtzon tror i allmänhet att tillgången till den juridiska kompetensen kan skilja sig åt 
mellan stora och små byråer. Han tror att det skulle ha varit svårt att arbeta på en liten 
byrå om de inte haft tillgång till de nätverk de har idag.  

4.2.3 Hur hanteras balansen mellan tystnadsplikt och anmälningsplikt 

Bengtzon anser att tystnadsplikten är viktig för att den skyddar det enskilda bolaget. 
Han anser att anmälningsplikten är viktigare än tystnadsplikten i de speciella fall som 
rör ekonomiska brott. Situationen att anmäla en klient är aldrig rolig. En fördel med 
anmälningsplikten anser Bengtzon är att få fast brottslingar. Det kan exempelvis vara 
två företag som konkurrerar där ett av företagen betalar svarta löner vilket snedvrider 
konkurrensen. Nackdelarna är att förtroendet i vissa fall kan rubbas men om företaget 
vet om att de är ärliga så ska inte detta påverkas. Tystnadsplikten anser Bengtzon har 
mer att göra med det dagliga arbetet medan anmälningsplikten gäller vissa speciella fall. 
Eftersom oegentligheter ändå skulle ha kommit med i revisionsberättelsen så tror han 
inte att det har påverkat förtroendet.  

4.2.4 Scenario 
 
Angående differensen i kontantkassan (se bilaga 2) anser Bengtzon att 20 000 kronor 
inte skulle leda till någon anmälan. Det skulle troligtvis inte heller leda till en 
anmärkning i revisionsberättelsen om allt i övrigt är okej. Beloppet ligger dock på 
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gränsen för en anmärkning eftersom de använder vissa procentsatser av omsättningen 
(1-3 procent). I detta fall skulle det innebära ett belopp på 22 000- 66 000. Bengtzon kan 
inte ta ställning till vid vilket belopp han skulle anmäla utan anser att detta är något som 
han måste undersöka vidare när det uppkommer. 
 
4.3 Revisor Carlzon 

Carlzon är auktoriserad revisor och arbetar på ett revisionsbolag med tre auktoriserade 
och två godkända revisorer. Kunderna består till stor del av små företag.  

4.3.1 Förtroende ur intressent och klient perspektiv 

Carlzon menar att revisionen vänder sig till samtliga intressenter. I småföretagen är det 
främst banker, leverantörer, kunder och skattemyndighet som har nytta av revisionen då 
ägarna redan har insyn i bolaget. I stora företag anser han att revisionen främst riktar sig 
till aktieägarna. När det gäller utomstående intressenter tror Carlzon att de förutsätter att 
revisorn har den kompetens som krävs.  Att revisorn förhåller sig oberoende är en 
ytterligare faktor som han tror att intressenterna tycker är viktig. För intressenterna tror 
han att lagen om anmälningsplikt till viss del medfört att förtroendet kan ha ökat. 

Att utföra ett bra arbete under lång tid anser Carlzon är ett bra sätt att bygga upp 
förtroende mot klienten. Även revisorns tystnadsplikt tror han påverkar förtroendet. Det 
händer ofta att de reviderar företag som konkurrerar med varandra och då är det 
speciellt viktigt att klienten litar på att tystnadsplikten beaktas. Han tror inte att 
klientens förtroende för revisorn har påverkats av lagen om anmälningsplikt eftersom de 
flesta inte känner till lagen.  Att revisorn har en god relation till klienten tror Carlzon i 
vissa fall kan påverka benägenheten att anmäla ett brott, men säger samtidigt att 
revisorn inte då förhåller sig oberoende. Han tror vidare att det är svårt för revisorer på 
mindre orter att förhålla sig helt oberoende.  

4.3.2 Uppfattning och tolkning av anmälningsplikten  

Carlzons första intryck av lagen var att det skulle innebära en ytterligare börda för 
revisorerna. Nu i efterhand tycker han att lagen i vissa fall kan vara bra eftersom det är 
ett sätt att komma åt ekonomisk brottslighet. Carlzon har inte någon direkt kunskap om 
vilka brott som omfattas av lagen utan anser att detta är något som får utredas när 
misstanken uppstår. På frågan om hur Carlzon tolkar rekvisitet kan misstänkas anser 
han att det är skillnad om felen som upptäcks är medvetet utförda eller om de skett 
oavsiktligt. Om klienten medvetet gjort fel finns det skäl att misstänka brott. Med 
rekvisitet skälig tid menar Carlzon att revisorn ska ge klienten en chans att kunna rätta 
till felet innan styrelsen underrättas. Revisionsbyrån som han arbetar på reviderar mest 
små företag där ägare och styrelse består av samma personer vilket gör att frågan om 
skälig tid för det mest inte är aktuell.  

Syftet med lagen anser han är att få bukt med den ekonomiska brottsligheten. Carlzon 
tror inte att lagen uppfyller sitt syfte fullt ut eftersom få anmälningar är gjorda. På 
frågan hur han ser på revisorns roll i kampen mot den ekonomiska brottsligheten tycker 
han att det ibland kan kännas som angiveri. Att anmäla ett brott är något som aldrig är 
roligt men han har samtidigt en förståelse för att anmälningsplikten är viktig. Carlzon 
säger vidare att anmälningsplikten fångar upp fler brott än de som tidigare gett en 
anmärkning i revisionsberättelsen eftersom många av brotten inte ligger i det normala 
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revisionsarbetet. Han tror att omgivningen har förståelse för revisorns handlande om 
anmälan utförs på rätt sätt och på rätt grunder.  

Carlzon anser att han inte har den juridiska kompetensen som flera av fallen kräver. Han 
har inte heller deltagit i någon speciell utbildning inom området. Här tror han att det 
skiljer sig mot stora byråer som i de flesta fallen har en juridisk avdelning att ta hjälp av. 
Carlzon tycker däremot att byrån har tillgång till juridisk kompetens då de kan vända sig 
till sin branschorganisation för att få hjälp. Han har ingen kännedom om 
skadeståndsskyldigheten som revisorn kan drabbas av.  

4.3.3 Hur hanteras balansen mellan tystnadsplikt och anmälningsplikt 

Tystnadsplikten anser Carlzon är väldigt viktig eftersom klienten ska kunna berätta allt 
för revisorn. I de speciella fallen då det handlar om brott ser Carlzon däremot inget 
problem med att bryta mot tystnadsplikten.  

4.3.4 Scenario 
 
Angående differensen i kontantkassan (se bilaga 2) anser Carlzon att 20 000 är ett litet 
belopp, han skulle först ge VD:n Kalle chans att betala tillbaka eller ta ut det som lön. 
Han skulle inte underteckna revisionsberättelsen innan Kalle återställt pengarna. Det 
handlar om ett förbjudet lån men beloppet 20 000 är för lågt för att anses som väsentligt. 
Revisorn anser att beloppet ska uppgå till minst 30 000 för att det skall bli fråga om en 
anmälan. 
 
4.4 Revisor Dahlén 
 
Dahlén arbetar som auktoriserad revisor på en liten byrå med två auktoriserade samt en 
godkänd revisor. Företagets kunder består av ägarledda små och medelstora företag. 
 
4.4.1 Förtroende ur intressent och klient perspektiv 
 
Dahlén anser att revisionen vänder sig till alla intressenter. Han tror att 
revisionsberättelsen tillsammans med ett gott rykte hos revisorn skapar ett förtroende till 
de externa intressenterna. Dahlén tror att de externa intressenterna skulle vilja ta del av 
mer information än vad revisorn kan delge.  

Revisorn arbetar närmare sina klienter vilket han tror medför att andra faktorer påverkar 
förtroendet. Här nämner han kompetens och tystnadsplikt som viktiga faktorer men det 
är även viktigt att revisorn följer lagar och förordningar. Han anser att han får den 
information som krävs för att göra en bra revision. Förtroendet för revisorn anser 
Dahlén inte har förändrats sedan lagen om anmälningsplikt trädde ikraft varken ur 
klienternas eller intressenternas perspektiv. I flera fall är inte parterna medvetna om att 
revisorn har en anmälningsplikt. Dahlén tycker personligen inte att revisorns goda 
relation till klienten borde påverka revisorns benägenhet att anmäla ett brott. Han 
påpekar att man ska vara oberoende när granskningen utförs och menar att de på byrån 
inte vill ha något att göra med företag som utför oegentligheter.  

4.4.2 Uppfattning och tolkning av anmälningsplikten 
 
För revisor Dahlén har anmälningsplikten inte medfört några större förändringar då han 
inte har varit i kontakt med något brott. Han anser däremot att det finns vissa problem 
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med tolkningen av lagen samt att anmälningsplikten bryter mot revisorns tystnadsplikt. 
Dahlén säger vidare att revisorn måste vara säker i sina bedömningar eftersom de kan 
drabbas av skadestånd om tystnadsplikten bryts. Dahléns uppfattning om lagen har inte 
förändrats något sedan den trädde i kraft 1999, han menar att risk- och 
oberoendeanalyser av företag alltid har utförts och att själva lagen inte medfört någon 
förändring i detta. Han är någorlunda medveten om vilka brott som omfattas av lagen 
men menar att detta är något som revisorn måste sätta sig in i vid kontakt med eventuellt 
brott. Rekvisitet kan misstänka tycker Dahlén att är en svag bedömning vilket han ser 
som ett problem med lagen. Detta är mycket svårt att tolka och i de flesta fall behöver 
revisorn ta ställning till om brottet är utfört med oaktsamhet eller uppsåt. Begreppet 
skälig tid tycker han däremot inte är ett problem eftersom han tror att revisorerna 
informerar styrelsen så fort de kommer i kontakt med oegentligheter.  

Syftet med lagen tror Dahlén är att revisorerna ska kunna hjälpa till med den 
ekonomiska brottsligheten då de har en bättre insyn i företagen än åklagare och 
ekobrottsmyndigheten. På detta sätt bildas en instans till i kampen mot ekonomisk 
brottslighet. Han kan dock inte ta ställning till om lagen uppfyller sitt syfte.  

När det gäller revisorns kompetens är Dahlén övertygad om att han vid kontakt med ett 
brott har tillgång till kompetensen som krävs. Byrån är bland annat medlemmar i två 
olika branschorganisationer som de kan ta hjälp av. De köper även in tjänster 
exempelvis jurister och skatterådgivare vid behov. Personalen vid byrån har deltagit i 
utbildning om anmälningsplikten. På frågan om han känner till att revisorn kan drabbas 
av skadeståndsskyldighet om de bryter mot anmälningsplikten så känner han till det 
men har inte uppmärksammat följderna.  

I början av karriären trodde inte Dahlén att en revisor skulle ställas inför situationen att 
medverka mot ekonomisk brottslighet. Detta är en roll som är mer eller mindre 
påtvingad vilket innebär en tuff uppgift för revisorn. Han tror inte att det är vanligt med 
anmälningar och ingen revisor som han har kontakt med har anmält något brott. 
Fördelar med lagen anser han är att bekämpa den ekonomiska brottsligheten samt kunna 
medverka till att förebygga den. Nackdelarna är att kunna ta ställning till om det är ett 
brott eller inte.  

4.4.3 Hur hanteras balansen mellan tystnadsplikt och anmälningsplikt 

Det stora problemet med anmälningsplikten anser han är att revisorn blir tvungen att 
bryta sin tystnadsplikt. Som revisor är det viktigt att inte skada bolaget på något sätt. 
Dahlén anser vidare att anmälningsplikten innebär en begränsning i tystnadsplikten. Det 
blir i flera fall en svår avvägning för revisorn. Han anser att grunden i revisorns arbete 
är tystnadsplikten men anser samtidigt att anmälningsplikten är viktig i sig.  

4.4.4 Scenario 
 
Angående differensen i kontantkassan (se bilaga 2) anser Dahlén att han först skulle 
underrätta styrelsen om kassabristen, betalas pengarna tillbaka skulle han inte utföra 
någon ytterliggare åtgärd. Han har svårt att fastställa något exakt belopp för när en 
anmälan skulle utföras. 20 000 är dock i gränstrakten för vad Dahlén skulle anmäla. Han 
skulle börja med att ta kontakt med en jurist för att diskutera fallet om inte Kalle betalar 
tillbaka pengarna.  
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4.5 Revisor Erikzon 

Arbetar som auktoriserad revisor. På byrån som han arbetar på finns även tre godkända 
revisorer. 

4.5.1 Förtroende ur intressent och klient perspektiv 

Erikzon anser att revisionen vänder sig till alla intressenter. Revisorer arbetar på 
kundens uppdrag men i små företag som Erikzon reviderar handlar det mer om att 
lämna ett kvitto åt banker och leverantörer att årsredovisningen är granskad. Till de 
externa intressenterna tror han att det är viktigt att revisorn har en integritet som visar 
att revisorn inte bara gör som kunden önskar. Erikzon tror inte att anmälningsplikten har 
bidragit till ökat förtroende för revisorn hos intressenterna. På grund av att få 
anmälningar är utförda är inte intressenterna medvetna om anmälningsplikten. 

Han tror att det är revisorernas titel, personlighet, tystnadsplikt och kompetens som 
skapar förtroende mot klienten. Han tror inte att anmälningsplikten har påverkat 
tillgången till information från klienten. Att en god relation till klienten skulle påverka 
benägenheten att anmäla ett brott tror Erikzon endast berör revisorer som redan från 
början är oseriösa. 

4.5.2 Uppfattning och tolkning av anmälningsplikten 
 
Personligen tycker Erikzon att anmälningsplikten är svår. Åklagare och polis har även 
de svårigheter att identifiera dessa brott. Att revisorer som inte är utbildade i ämnet ska 
ta ställning till detta tycker han medför ett komplicerat ställningstagande. Han anser att 
denna lag är lite annorlunda och medför en ytterligare dimension i revisorns arbete.  

Rekvisitet kan misstänka är något som uppstår när Erikzon som revisor upptäcker 
någonting som är fel i räkenskaperna. Han poängterar att det inte är revisorns första 
tanke att ett brott har begåtts om ett fel visar sig. Erikzon anser att revisorn ska vara 
väldigt säker innan en anmälan utförs. Skälig tid anser han skall vara ungefär en vecka 
men om det är ett uppenbart brott skall styrelsen kontaktas så fort som möjligt. Det är 
bättre att agera direkt i dessa fall. Att lagen är svårtolkad tror han kan vara orsaken till 
att få anmälningar hittills är gjorda. Han tror också att storleken på företagen som 
revisorn reviderar har betydelse. Detta eftersom storleken på brotten i småföretag borde 
vara mindre jämfört med i stora företag.  Erikzon är medveten om att revisorn kan 
drabbas av skadeståndsskyldighet om anmälningsplikten ej efterföljs men vet ej konkret 
vad det innebär. 

Syftet med anmälningsplikten anser Erikzon är att komma åt ekonomisk brottslighet. 
Personligen tycker han inte att detta hör till revisorns roll och att det är ett 
underkännande för polis och åklagare att behöva revisorns hjälp. För att lagen på ett 
bättre sätt ska kunna uppfylla sitt syfte bör klienterna få bättre information om att 
revisorerna har en skyldighet att anmäla brott. Denna information bör ges i 
förebyggande syfte vilket leder till att företagen blir mer försiktiga men ger även 
revisorn mer status. Erikzon anser att revisorerna utan anmälningsplikten redan är med i 
kampen mot den ekonomiska brottsligheten genom att de styr upp regler, rutiner och 
beteenden hos klienten varje dag. Han tror inte att byråer som anmäler en klient drabbas 
av ett dåligt rykte. Erikzon anser att en anmärkning i revisionsberättelsen inte behöver 
betyda en förlorad klient.  
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Erikzon anser inte att han har den juridiska kompetensen som krävs för att ta ställning 
till anmälningsplikten. Han har deltagit i seminarier som berört anmälningsplikten. 
Erikzon anser även att om revisorer i allmänhet skulle inneha denna kompetens skulle 
de kunna agera som jurister.  

4.5.3 Hur hanteras balansen mellan tystnadsplikt och anmälningsplikt 

Tystnadsplikten anser Erikzon är enormt viktig. Utan den skulle revisorn inte få ta del 
av informationen som krävs för revisionen. Tystnadsplikten innebär att revisorn får en 
helhetsbild och kan utföra en bättre revision. Att anmälningsplikten bryter mot 
tystnadsplikten ser Erikzon som ett problem och personligen tycker han att 
anmälningsplikten inte borde finnas. Han anser att tystnadsplikten är viktigare än 
anmälningsplikten eftersom det är viktigt för revisorn att få veta mycket om kunderna.  

4.5.4 Scenario 
 
Angående differensen i kontantkassan (se bilaga 2)  anser Erikzon att ett belopp på 
20 000 kr är för lågt för att gå vidare till åklagare. Detta kan handla om ett löneuttag 
eller ett förbjudet lån. Det skulle troligtvis bokföras som ett löneuttag och aldrig hamna 
i revisionsberättelsen. Kalle måste i detta läge få en chans att betala tillbaka pengarna. 
Ett belopp på 20 000 tror inte Erikzon att en åklagare skulle ta upp. Om Kalle inte 
betalar tillbaka pengarna skulle Erikzon vid 100 000 kr överväga att anmäla brottet och 
anonymt ringa åklagarmyndigheten för att rådfråga.  
 
4.6 Revisor Fredrikzon  
 
Fredrikzon är ensam auktoriserad revisor på byrån. Deras kunder består till stor del av 
ägarledda småföretag.  
 
4.6.1 Förtroende ur intressent och klient perspektiv 
 
Fredrikzon anser att revisionen vänder sig till samhället i stort det vill säga samtliga 
intressenter. Förtroende till de yttre intressenterna tror Fredrikzon revisorn skapar 
genom att påpeka när något är fel i räkenskaperna. Han tror inte att anmälningsplikten 
har medfört ett ökat förtroende hos intressenten på grund av att få känner till den. Om 
intressenterna var medvetna skulle det möjligtvis leda till ett ökat förtroende.  
 
Fredrikzon menar att förtroende till klienterna inte skapas över en dag utan är något som 
byggs upp med tiden. Grunden för detta förtroende anser han ligger i tystnadsplikten. 
Han tror inte att klientens förtroende har påverkats av anmälningsplikten eftersom de 
flesta inte känner till lagen eller tror att plikten alltid har funnits. Att revisorn har en bra 
relation till klienten tror Fredrikzon kan påverka benägenheten att anmäla ett brott. Han 
säger vidare ”vi är ju bara människor”. Det är svårt att förhålla sig helt oberoende på en 
mindre ort där alla känner alla. Han tror dock att det är viktigt att inte luckra upp 
tystnadsplikten då hela kårens förtroende bygger på den. Revisorns arbete anser 
Fredrikzon bygger på tystnadsplikten men nämner att även oberoende är viktigt. Om 
inte tystnadsplikten fanns skulle inte revisorn kunna bygga upp ett förtroende hos 
klienten och därmed inte heller få tillgång till nödvändig information. 
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4.6.2 Uppfattning och tolkning av anmälningsplikten 
 
Fredrikzons har en kluven inställning till anmälningsplikten eftersom den innebär ett 
problem för revisorn men förstår samtidigt lagstiftarens tanke med lagen. Revisorn får 
genom sin granskning tillgång till exklusiv information som kan vara till hjälp för att 
upptäcka brott. Fredrikzons uppfattning till lagen har inte förändrats sedan den trädde i 
kraft 1999. Han är medveten om vilka brott som omfattas av lagen samt att det endast är 
styrelse och VD som berörs. 
 
Rekvisitet kan misstänkas anser Fredrikzon lämnar stort utrymme till egen tolkning. 
Han anser att rekvisiten för lagen är för otydliga. Balansgången för revisorn blir svår 
vilket leder till att de många gånger drar sig från att anmäla ett misstänkt brott. Det finns 
en risk att revisorn gör felbedömningar som i sin tur kan få stora konsekvenser. 
Revisorn vill inte förlora klienten vilket medför en förlorad intäkt. Lagen i sig tycker 
Fredrikzon är bra men den lämnar för många tolkningsmöjligheter och det finns inte 
heller någon praxis att följa. Han vet om att revisorn kan bli skadeståndsskyldig men 
tycker att den regeln är utformad på ett vettigt sätt. 
 
Fredrikzon anser att syftet med lagen är att bekämpa den ekonomiska brottsligheten 
men tror samtidigt inte att lagen uppfyller detta syfte. Han anser att anmälningsplikten 
skapar en stor press och har revisorn gjort en felbedömning innebär detta inte bara en 
förlorad klient utan flera. Han tror dock inte att revisorn är helt fel ute om misstankarna 
om brott har uppkommit.  
 
Tystnadsplikten är ett problem i revisorns kamp mot ekonomisk brottslighet. Fredrikzon 
anser att ekobrottsmyndigheten skulle anställa revisorer eftersom de har förståelsen för 
hur ett bolag fungerar. Ekonomisk brottslighet är ett stort område och det kan vara svårt 
att se var gränserna går. Fördelarna med lagen tycker Fredrikzon är att de stora 
brottslingarna blir anmälda men anser samtidigt att lagen inte är verkningsfull då få 
anmälningar är gjorda. Han tror inte att lagen medfört en högre moral bland revisorerna 
och menar att: ”om den inte funnits sedan tidigare så lär den inte finnas nu heller”. 
Fredrikzon anser att revisorer i allmänhet har den juridiska kompetensen som krävs för 
att ta ställning om ett brott har begåtts. Han har inte deltagit i någon utbildning inom 
området men anser sig ändå ha en ganska bra uppfattning. Fredrikzons byrå är även 
medlem i en branschorganisation som de kan ta hjälp av.  
  
4.6.3 Hur hanteras balansen mellan tystnadsplikt och anmälningsplikt 
 
Då anmälningsplikten inkräktar på tystnadsplikten blir den svår att hantera. Fredrikzon 
anser att det vid grova och uppenbara brott är rätt att bryta mot tystnadsplikten. 
Problemet är att revisorn har en dubbel roll då de hela tiden måste väga 
anmälningsplikten och tystnadsplikten mot varandra. Han tycker att grunden i 
förhållandet till klienten är tystnadsplikten och att den är den viktigaste av de två 
plikterna. Fredrikzon anser att tanken med anmälningsplikten är god men att den inte 
fungerar i praktiken. Om en revisor skulle använda den ”by the book” skulle de aldrig få 
någon information av klienten. Klienten ska känna att revisorn är till för dem samtidigt 
som revisorn har ett ansvar mot samhället att upplysa om något är fel. Detta anser han 
leder till en svår balansgång och menar att ”man måste vara lite ”schizo” för att vara en 
bra revisor”. 
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4.6.4 Scenario 
 
Angående differensen i kontantkassan (se bilaga 2)  anser Fredrikzon att 20 000 handlar 
om förskingring och att anmälningsplikten borde gälla. Han skulle däremot inte anmäla 
utan enbart kontakta styrelsen och låta Kalle betala tillbaka pengarna då 20 000 är ett 
för lågt belopp. Vid ett belopp kring 200 000 hade Fredrikzon anmält brottet. Han anser 
att det många gånger kan skada ett bolag att göra en anmälan och att man skall försöka 
lösa detta inom företaget. Många gånger kan brottet lösas av företaget själv som får göra 
sig av med personen som begår oegentligheter. Många gånger tänker nog även en 
revisor på företagets storlek även om det inte skall ha en betydelse. Det är nog mer 
vanligt att se mellan fingrarna i små företag. 
 
4.7 Sammanfattning av empiri 
 
TABELL 1.  Sammanfattning av empiri 
 
 Anderzon Bengtzon Carlzon Dahlén Erikzon Fredrikzon 
Vad skapar 
förtroende till 
intressent 

Lagar, regler, 
oberoende & 
kompetens 

Intressenten har 
ingen 
valmöjlighet, är 
tvungen att ha 
förtroende 

Oberoende, 
kompetens  

Rev.berättelsen, 
gott rykte 

Integritet som 
visar att 
revisorn inte 
bara gör som 
kunden 
önskar 

Genom att 
påpeka när 
något är fel 

Vad skapar 
förtroende till 
klient 

Tystnadsplikten Kompetens, 
kontakter, 
personkemi & 
tystnadsplikt 

Utföra ett bra 
arbete under 
lång tid, 
tystnadsplikt 

Kompetens, 
tystnadsplikt, 
lagar 
&förordningar 

Titel, 
personlighet, 
tyst.plikt & 
kompetens 

Tyst.plikten  
förtroendet 
byggs upp 
med tiden 

Uppfattning av 
lagen om 
anmälningsplikt 

Ytterligare 
ansvar, 
svårtolkad 

Lagen är 
svårtolkad och 
medför svåra 
bedömningsfall. 
Naturligt med 
anm.plikt 

Ytterligare 
börda, kan i 
vissa fall vara 
bra 

Tolknings- 
svårigheter, 
bryter mot 
tyst.plikten,  

Svår, medför 
en ytterligare 
dimension i 
revisorns 
arbete 

Kluven, 
innebär ett 
problem, 
lämnar 
utrymme för 
egen 
tolkning 

Hur hanteras 
balansen mellan 
anm. - och 
tystn.plikten 

Svårt att hantera. 
Mycket skall till 
för att bryta 
tystnadsplikten 

Tyst.plikt rör det 
vardagliga 
arbetet. 
Anm.plikt i vissa 
speciella fall 

Har inget 
problem med 
detta 

Svårt att hantera 
balansen. Svårt 
att bryta 
tyst.plikten 

Svår 
balansgång 

Svårt att 
hantera. Vid 
grova 
uppenbara 
brott är det 
rätt att bryta 
tyst.plikten 

Vilken av 
plikterna är 
viktigast 

Båda två är 
viktiga 

När det rör sig 
om ekobrott är 
anm.plikten 
viktigare 

Vid ekobrott 
inget problem 
att bryta mot 
tyst.plikten 

Grunden är 
tyst.plikten men 
anm.plikten är 
viktig i sig 

Tyst.plikten Tyst.plikten 

Juridisk 
kompetens 

Nej Innehar den ej 
personligen men 
byrån har tillgång 
till den 

Innehar den ej 
personligen men 
byrån har 
tillgång till den 

Har tillgång till 
kompetens 

Nej Har den 
kompetens 
som krävs 

Har anm.plikten 
påverkat 
intressentens 
förtroende 

Intressenternas 
förtroende har 
ökat 

Har inte 
förändrats 

Intressenternas 
förtroende kan 
till viss del ha 
ökat 

Har inte 
förändrats 

Har inte 
förändrats 

Har inte 
förändrats 

Har anm.plikten 
påverkat 
klientens 
förtroende 

Har ej påverkat 
klientens 
förtroende 

Har ej påverkat 
klientens 
förtroende 

Har ej påverkat 
klientens 
förtroende 

Har ej förändrats Har ej 
förändrats 

Har ej 
förändrats 

Scenario Anderzon Bengtzon Carlzon Dahlén Erikzon Fredrikzon 

Anmälan vid  
20 000 

Tveksam Nej Nej Nej/ Tveksam Nej Nej 

Belopp för när 
anmälan blir 
aktuell.  

20 000 kr är ett 
gränsfall 

Kan ej ta 
ställning. 

30 000 kr Kan ej ta 
ställning. 20 000 
kr är ett gränsfall 

100 000 kr 200 000 kr 
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5. ANALYS 
 
I detta kapitel kommer vi att analysera resultaten från vår empiriska undersökning och 
jämföra det med teorikapitlet för att se om det finns några likheter och skillnader.  I 
analysen försöker vi lyfta fram det viktigaste ur varje intervju för att på detta sätt 
besvara syftena med denna uppsats. Vi kommer även i texten delge läsaren egna 
synpunkter och kommentarer. 
 
5.1 Revisionens intressenter 
 
Samtliga revisorer anser att revisionen vänder sig till intressenterna. Detta stämmer 
överens med Rodhe (2002) som menar att det inte bara är ägarna som har behov av en 
revision utan det finns en rad olika intressenter som har nytta av den. De flesta av 
revisorerna har även påpekat att det i småföretag blir en speciell situation i och med att 
ägaren, VD:n och styrelseledamoten ofta är samma person. I dessa situationer tror 
revisorerna att det är banker, skattemyndigheten, kunder och leverantörer som har störst 
nytta av revisionen. Detta är något som Lundén (2001) håller med om då han säger att 
det i små företag ofta är aktieägarna själva som leder företaget och att revisionen i dessa 
fall riktar sig främst till företagets övriga intressenter.  
 
5.2 Förtroende ur intressentperspektiv  

Fyra av revisorerna anser att oberoende är en viktig faktor då det handlar om att skapa 
förtroende till intressenten. Just oberoende är något som i teorin visade sig var väldigt 
viktigt för att skapa förtroende. Tre av revisorerna anser även att revisorns kompetens är 
avgörande. Oberoende och kompetens är även faktorer som enligt Warming- 
Rasmussen & Jensen (1998) påverkar hur intressenter upplever kvalitén på revisionen 
men författarna tror även att tystnadsplikten påverkar. Författarna påpekar att en viktig 
fråga är om revisorer ska vara öppna och lämna information till banker och andra 
intressenter eller om de ska prioritera tystnadsplikten som skyddar klienten. Detta är 
något som känns igen i revisor Dahlén då han påpekar att externa intressenterna skulle 
vilja ta del av mer information än vad revisorn kan delge. Även Fredrikzon tror att 
förtroende skapas genom att revisorn påpekar när något är fel. Erikzon menar att 
revisorn ska ha integritet och inte bara göra som klienterna önskar och enligt 
Baldvinsdóttir (2001) är integritet något som kan förknippas med förtroende. Ingen av 
revisorerna i undersökningen har nämnt tystnadsplikten som en faktor för att skapa 
förtroende mot intressent. Detta kan bero på att revisorerna tror att intressenterna vill 
veta mer än de får genom revisionsberättelsen. Bengtzon däremot menar att 
intressenterna inte har någon valmöjlighet och ser förtroendet för revisorn som något 
självklart. Detta kan liknas med Fant (1994) som menar att de stränga kraven för 
revisorns auktorisering av intressenterna bör uppfattas som tillräckliga för att skapa 
förtroende för deras kompetens. Dahlén anser även att revisorns goda rykte är något 
som kan skapa förtroende. Ett gott rykte är något vi anser kan skapas om revisorn 
innehar rätt kompetens men även genom att visa sig vara oberoende till klienten.  

Fyra av revisorerna anser att anmälningsplikten inte har förändrat förtroendet hos 
intressenterna medan två tror att anmälningsplikten till viss del kan ha medfört ett ökat 
förtroende hos intressenterna. Att anmälningsplikten skulle medföra ett högre förtroende 
för revisorn är något som vår teorimodell visar. Att de flesta revisorerna inte anser att 
förtroendet har förändrats beror nog på att de tror att intressenterna inte vet om att 
anmälningsplikten finns.    
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5.3 Förtroende ur klientperspektiv 
 
Att revisorns tystnadsplikt är grunden för att skapa ett förtroende till klienten är något 
som samtliga revisorer håller med om. Enligt FAR (2002) är tystnadsplikten själva 
grunden i förtroendet och menar vidare att revisorn utan tystnadsplikten skulle få 
problem att utföra sitt arbete. Förtroendet för att revisorn hanterar informationen på rätt 
sätt måste därför förbli orubbat. De flesta revisorerna anser även att revisorns 
kompetens är viktig vilket enligt Baldvinsdóttir (2001) är en faktor som förknippas med 
förtroende. Enligt Cassel (1996) är revisorns professionella kompetens något som 
skapar förtroende. Han anser även att oberoende är en faktor som påverkar. Oberoende 
är dock inget som revisorerna har nämnt som viktig för klienternas förtroende vilket kan 
bero på att klienten i de flesta fall inte är så noga med att revisorn ska förhålla sig 
oberoende. De vill nog många gånger ha en nära och bra relation till sin revisor 
eftersom klienterna vill få så mycket hjälp som möjligt. Andra faktorer som revisorerna 
tror påverkar förtroendet till klienten är revisorns titel, kontakter, personlighet och 
personkemi. Vi anser att personkemi är en väldigt viktig faktor, om inte personkemin 
stämmer så blir de andra faktorerna betydelselösa och revisorn kan få svårt att erhålla 
informationen. Fredrikzon anser att förtroende till klienterna inte skapas över en dag 
utan är något som byggs upp med tiden. Detta är något som även Kramer & Tyler 
(1996) anser då de säger att förtroende inte uppstår naturligt utan måste noga 
struktureras och skötas om.  
 
Samtliga revisorer anser att anmälningsplikten inte har påverkat klienternas förtroende 
utan tycker att de får informationen som krävs för en effektiv revisionsprocess. 
Revisorerna tror att detta beror antingen på att klienterna inte är medvetna om 
anmälningsplikten eller tror att den alltid har funnits. I vår teorimodell beskriver vi 
anmälningsplikten som en regel som påverkar klientens förtroende negativt. Detta 
samband är något som inte går att identifiera i vår undersökning, troligtvis på grund av 
att klienterna inte är medvetna om plikten.  
 
Att ha en nära relation till klienten som revideras tycker fyra av revisorerna inte borde 
påverka revisorns roll att anmäla ett ekonomiskt brott. Bengtzon förtydligar detta genom 
att påpeka att revisorn inte vill arbeta med någon som begår brott. Carlzon och 
Fredrikzon tror däremot att revisorns goda relation till klienten kan påverka 
benägenheten att anmäla. Detta kan liknas med Bazerman, Loewenstein & Moore 
(2002) som menar att människor är mer villiga att ”skada” främlingar än personer de 
känner. Några av revisorerna påpekar att det är svårt att förhålla sig helt oberoende på 
en liten ort. Även King (2002) anser att det är omöjligt för en revisor att förhålla sig helt 
oberoende och att detta är svårt även för den mest ärliga revisorn. Liksom King anser vi 
att det kan vara svårt att förhålla sig helt oberoende, speciellt på små orter där ”alla 
känner alla”. Bazerman, Loewenstein & Moore (2002) menar att en revisor tenderar att 
bli mer partisk ju längre denne utför tjänster åt en klient. Detta tror vi att kan påverka 
förtroendet som ofta byggs upp under en längre tid. Då förtroendet ökar kanske 
oberoendet minskar.  
 
5.4 Uppfattning och syn på anmälningsplikten 
 
För de flesta revisorer har inte anmälningsplikten medfört några större förändringar i 
verksamheten eftersom de inte har varit i kontakt med något brott. Vi tror att det beror 
på att lagen är ganska ”ovanlig” och inte tillhör revisorns dagliga arbete. Flera av 
revisorerna tycker att anmälningsplikten är svår att handskas med och att den ofta 
medför svåra bedömningsfall. Samtliga förstår dock lagstiftarnas tanke med 
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anmälningsplikten eftersom de genom sin granskning får tillgång till information som 
kan vara till hjälp för att upptäcka brott. Bengtzon tycker att det känns naturligt att 
revisorn skall ha anmälningsplikt. Detta stämmer överens med Label & Mitehe (1999) 
som menar att revisorer länge haft en unik möjlighet att upptäcka ekonomiska brott. 
Munter & Ratcliffe (1998) anser att faktorer för oegentligheter ofta kan upptäckas av 
revisorn.  
 
Samtliga revisorer är eniga om att syftet med anmälningsplikten är att försöka begränsa 
den ekonomiska brottsligheten men om den uppfyller syftet är de oeniga om. Några 
tycker att den gör det till viss del medan de andra anser att anmälningsplikten inte 
uppfyller sitt syfte. Vanasco (1998) tycker att ekonomiska brott är något som alla som 
arbetar med redovisning och revision måste ta hänsyn till. Bengtzon anser att alla 
anmälda brott, även om de är få, är ett steg i rätt riktning.  

Erikzon påpekar att åklagare och polis har svårigheter att identifiera ekonomiska brott, 
att sedan en revisor som inte är utbildad i ämnet skall ta ställning till detta medför ofta 
ett svårt beslut. Wennberg (2002) anser att kunskapen om de ekonomiska brotten är för 
liten och att även själva definitionen varierar gör det svårt att handskas med brotten. 
Meningen med lagen enligt propositionen 1997/98:99 var att den skulle användas av 
revisorn som ett instrument i arbetet mot oegentligheter inom företagen. Flera av 
revisorerna tycker dock att upptäcka ekonomiska brott inte hör till deras normala 
arbetsuppgifter. Dahlén anser att det är en påtvingad roll och medför en tuff uppgift för 
en revisor. Enligt propositionen är inte lagföring av brott ett naturligt 
verksamhetsområde för en revisor och reglerna skulle inte utformas och bli en del av ett 
straffrättsligt sanktionssystem. Revisorerna påpekar att de skall granska ett bolags 
räkenskaper, årsredovisning samt förvaltning och enligt FAR (1999) har inte en revisor 
som självständigt arbete att hitta eller upptäcka oegentligheter. De skall endast bedöma 
riskerna för detta och har genom sin granskning försäkrat sig i rimlig grad om att det 
inte finns några väsentliga fel. Utifrån ovanstående anser vi att det i många fall kan 
föreligga ett missförstånd mellan revisorerna och lagstiftarna eftersom några av 
revisorerna har en känsla av att de ska leta efter brott vilket inte var tanken med 
anmälningsplikten.  

Att lagen medfört att revisorerna uppfattas som ”anmälare” och poliser håller tre av 
revisorerna med om. Bengtzon tror att många klienter anser att revisorerna sysslar med 
andra myndigheters ärenden och att de redan har en kontrollstämpel på sig. Enligt 
propositionen 1997/98:99 har revisorn länge haft en kontrollerande funktion och 
anmälningsplikten kan förknippas med denna.  Två av revisorerna tycker att det kan 
kännas som angiveri att behöva anmäla en klient. Ovanstående diskussion stämmer 
överens med Holmquist (2000) som menar att revisorer inte vill uppfattas som 
representanter för polis- och rättsväsendet eftersom de kan försämra relationen till 
klienten.  Label & Mitehe (1999) anser dock att det finns ett ökat behov av ”anmälare” 
för att kunna kontrollera de ekonomiska brotten men att en anmälan strider mot vad 
revisorerna själva tycker. Fredrikzon tycker inte att det hör till revisorns uppgift att 
försöka upptäcka brott. Om revisorerna följde lagen uttryckligen skulle de inte erhålla 
någon information alls av klienten.  
 
5.4.1 Tolkning av anmälningsplikten 
 
Att anmälningsplikten är svårtolkad är alla revisorer överens om. De flesta anser att 
rekvisitet kan misstänkas lämnar ett stort utrymme för egen tolkning. Carlzon och 
Dahlén anser att det är skillnad på om felen har utförts medvetet eller omedvetet. Om 
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det är medvetet kan revisorn ta ställning till om det är ett brott eller inte. De flesta går 
inte efter någon speciell procentsats utan det handlar mer om en känsla om vad som är 
rätt eller fel. Anderzon anser att en revisor bör vara 100 procent säker innan ett brott 
anmäls eftersom en anmälan oftast leder till en förlorad klient. Även Erikzon anser att 
revisorn ska vara väldigt säker innan en anmälan görs. Enligt FAR (1998) är kan 
misstänkas svagare än uttrycket styrkt men starkare än på ”sannolika skäl”. Att meddela 
styrelsen inom skälig tid har revisorerna inget problem med. De som intervjuats arbetar 
alla mest med ägarledda småföretag där styrelse och ägare är samma person. Flera anser 
att man skall kontakta styrelsen ganska omgående efter misstankar om brott, men att 
klienten först skall ha en chans att rätta till felet. Enligt FAR (2000) får det inte gå 
någon längre tid innan styrelsen underrättas och att denna tid måste anpassas till det 
enskilda fallet. Bengtzon och Fredrikzon anser att en mer enhetlig syn kommer att 
utvecklas när det börjar dyka upp praxis inom området. Det har anmälts få brott sedan 
lagen trädde i kraft och Erikzon anser att det till viss del beror på att lagen är svårtolkad. 
Fredrikzon menar att risken finns att felbedömningar görs vilket inte bara innebär en 
förlorad klient utan flera. Ovanstående visar tydligt hur svårtolkad anmälningsplikten är, 
vilket vi tror precis som Erikzon kan vara en anledning till varför så få anmälningar är 
gjorda. För att lagen ska kunna användas på ett bättre sätt krävs nog en tydligare lag 
eller en enhetlig praxis som revisorerna kan följa. Annars lämnar lagen stort utrymme 
för egna värderingar och tolkningar. 
 
5.4.2 Juridisk kompetens 

Fem av revisorerna anser personligen att de saknar den juridiska kompetensen som 
erfordras för att hantera frågor om anmälningsplikt. Det är bara Fredrikzon som anser 
att revisorer i allmänhet har den juridiska kompetensen som krävs för att kunna ta 
ställning till om ett brott har begåtts. De flesta revisorer har deltagit i seminarier där 
anmälningsplikten har berörts men säger samtidigt att det krävs ytterligare utbildning 
för att kunna handskas med den på ett korrekt sätt. Samtliga vet att det är ekonomiska 
brott som omfattas av anmälningsplikten. De flesta är dock inte medvetna om exakt 
vilka brott det handlar om utan påpekar att det är något som de måste undersöka vidare 
när misstanke om brott uppstår. Anderzon och Carlzon tror att de flesta små byråer 
saknar kompetensen som i flera fall krävs och att de stora byråerna ofta har egna 
juridiska avdelningar att vända sig till. Enligt Arlebäck (1999) saknar ofta revisorerna 
den straffrättsliga kompetensen vilket kan vara en anledning till att de är negativt 
inställda till anmälningsplikten. Fyra revisorer anser dock att de har tillgång till 
kompetensen eftersom de kan vända sig till branschorganisationer som de är anslutna 
till samt utomstående jurister för att få hjälp. Enligt Fant (1994) innebär medlemskap i 
en yrkesförening att revisorn följer föreningens fastställda regler. Genom detta får både 
intressenter och klienter en form av garanti för att revisorn har den kompetens som 
krävs.  

Att revisorn kan drabbas av skadeståndsskyldighet är fem av revisorerna medvetna om. 
Trots att de vet om att skadeståndskyldigheten finns är det bara Fredrikzon som vet vad 
den innebär.  Han tycker även att den är utformad på ett vettigt sätt. Enligt FAR (2000) 
kan inte skadeståndsansvar inträda om revisorn endast gjort en straffrättslig bedömning 
som är felaktig. En revisor kan dock enligt FAR drabbas av skadeståndsskyldighet om 
denne låter bli att informera styrelsen om ett brott som vållar bolaget skada. Att 
revisorerna inte är medvetna om vad skadeståndsskyldigheten innebär visar att 
anmälningsplikten är en regel som sällan används. 
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5.5 Hur hanteras balansen mellan tystnadsplikt och anmälningsplikt  
 
Samtliga revisorer anser att tystnadsplikten är viktig för deras arbete eftersom klienten 
ska kunna berätta allt åt revisorn. Tystnadsplikten är enligt Santesson (2000) revisorns 
huvudregel och därmed helt vägledande. De flesta av revisorerna har samma syn som 
Santesson och anser därför att det blir en svår balansgång mellan tystnads- och 
anmälningsplikten. Vilken av de två plikterna som är viktigast har revisorerna svårt att 
ta ställning till. Fredrikzon säger att klienten ska känna att revisorn är till för dem 
samtidigt som revisorn har ett ansvar mot samhället att upplysa om något är fel vilket 
han tycker leder till en mycket svår balansgång. Anderzon tror att anmälningsplikten 
kan vara till hjälp för en revisor som har haft en besvärlig klient, där lagen nu ger stöd 
för en anmälan. Han tycker att båda plikterna är viktiga men säger samtidigt att han ska 
vara helt säker för att anmäla ett brott. Erikzon och Fredrikzon anser att tystnadsplikten 
är viktigare än anmälningsplikten eftersom det är viktigt för revisorn att få veta mycket 
om kunderna. Enligt Santesson (2000) kan undantag eller avsteg från tystnadsplikten 
leda till att klienten tappar sitt förtroende för revisorn, vilket i sin tur kan leda till att 
denne inte får den information som krävs.  Fredrikzon anser också att det vid grova och 
uppenbara brott är rätt att bryta mot tystnadsplikten. Bengtzon och Carlzon ser inga 
problem med att bryta mot tystnadsplikten i de speciella fall det rör sig om ekonomiska 
brott.  Bengtzon anser att det är väldigt viktigt att prata med andra som är mer insatta i 
ämnet ifall oegentligheter skulle dyka upp. Att själv ta ställning till dessa kan vara svårt 
eftersom ett anmält fall kan få stora konsekvenser för alla inblandade parter. 
Svårigheten att kunna hantera tystnads- och anmälningsplikt är något som känns igen 
från teoridiskussionen där revisorerna måste hitta en balans mellan dessa två för att 
kunna upprätthålla förtroende mot både klient och intressent. 
 
5.6 Scenariot 

20 000 är inget belopp som någon av revisorerna skulle anmäla. Enligt FAR (2000) 
behöver inte revisorn avgå från uppdraget och göra anmälan om det misstänkta beloppet 
är obetydligt. Två av revisorerna är dock tveksamma och anser att beloppet ligger i 
gränstrakten för en anmälan. Alla revisorer skulle ge klienten en chans att rätta till felet 
och enligt FAR (2000) har revisorn ingen skyldighet att anmäla om den ekonomiska 
skadan och övriga skadliga effekter av brottet har avhjälpts. Fredrikzon tycker att det är 
viktigt att diskutera ett misstänkt brott med styrelsen för att uppmärksamma dem. Enligt 
FAR (2000) kan en revisor inte bli skadeståndsskyldig om styrelsen underrättats. 
Beloppet som de skulle börja fundera på en anmälan varierar dock från 20 000 – 200 
000. Enligt Engerstedt (2002) är inte lagen om anmälningsplikt självklar vilket ofta ger 
revisorn svåra bedömningsfall om hur reglerna ska tolkas och användas i praktiken. 
Risken med detta är att en praxis utvecklas som inte kommer att stämma överens med 
lagen. Scenariot visar på att revisionsarbete handlar mycket om revisorernas egna 
värderingar. Vilken etik och moral revisorn och dess byrå innehar kommer nog till stor 
del att påverka beslutet att anmäla ett eventuellt brott. Enligt FAR (2002) handlar god 
revisionssed mycket om samvete, kunskap samt professionellt omdöme vilket kan leda 
till att revisorer behandlar samma situation på olika sätt. 

5.7  Modifierad modell 

I figuren nedan presenteras de faktorer som revisorerna i undersökningen tror påverkar 
förtroendet till klient och intressent. De faktorer som har tillkommit från empirin vad 
gäller klienternas förtroende är personkemi och personlighet. Andra faktorer som 
revisorerna påpekade var viktiga är lagar och förordningar, titel och att utföra ett bra 
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arbete. Dessa faktorer tycker vi kan placeras under kompetens eftersom alla faktorerna 
är beroende av att revisorn har rätt kompetens. Oberoende visade sig inte påverka 
förtroendet för klient, därför har denna pil tagits bort. Vår undersökning visar även att 
anmälningsplikten inte heller är något som har påverkat klientens förtroende.  

De faktorer som har tillkommit från empirin vad gäller intressenternas förtroende för 
revisorn är lagar, regler, revisionsberättelsen, ett gott rykte och integritet. Lagar, regler 
och revisionsberättelsen är faktorer som vi tycker kan placeras in under kompetens 
eftersom en revisor för att vara kompetent måste hålla sig till lagar, regler samt skriva 
en revisionsberättelse. Integritet är något som vi anser kan skapas genom att revisorn 
förhåller sig oberoende. Ett gott rykte kan revisorn skapa genom att både vara 
oberoende och kompetent, därför placeras det in under både oberoende och kompetens. 
Anmälningsplikten är något som revisorerna tror har påverkat intressenternas förtroende 
till liten del. Tystnadsplikten har ingen av revisorerna direkt nämnt som en negativt 
påverkande faktor för intressenternas förtroende. Några har däremot sagt att 
intressenterna i flera fall skulle vilja veta mer än de får idag, därför är denna pil kvar 
men med ett svagare samband. (Se figur 5) 

Förtroende
Klient

Förtroende 
Intressent

Oberoende

BALANS

(-)

Tystnads-
plikt

Personkemi
Personlighet

Anmälnings-
plikt

Kompetens

 

 
Figur 5. Modifierad modell 
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6. SLUTSATSER 
 
I detta kapitel kommer vi att dra slutsatser utifrån våra syften och de analyser som 
gjorts i föregående kapitel. De slutsatser som dras går inte att generalisera eftersom 
vår studie utförts med sex revisorer. Vi tror dock att vi lyckats skapa en bild som visar 
hur revisorer på små byråer hanterar anmälningsplikten. Kapitlet kommer att avslutas 
med en avslutande diskussion samt förslag till fortsatta studier. 
 
6.1 Hur anmälningsplikten tolkas och efterlevs 
 
Vår undersökning visar att anmälningsplikten är en regel i mängden av lagar och regler 
som revisorer måste följa. Anmälningsplikten är något som en revisor måste ta ställning 
till när de kommer i kontakt med ett misstänkt ekonomiskt brott och är inget som tillhör 
revisorns dagliga arbete. 
 
Att anmälningsplikten anses vara svårtolkad gör det svårt för en revisor att bestämma 
sig för att anmäla eller inte. Speciellt rekvisitet kan misstänkas lämnar ett stort utrymme 
för egen bedömning. Det en revisor väljer att anmäla kanske en annan skulle anse 
oväsentligt. För att lagen skall få en bättre genomslagskraft tror vi att det krävs en 
tydligare lag eller att en enhetlig praxis växer fram. Tolkningssvårigheten kan innebära 
att det många gånger inte anmäls ett brott eftersom revisorn inte vet hur stark 
misstanken skall vara. Revisorerna anser även att det kan vara en av orsakerna till att få 
brott hittills har anmälts. Det kan inte heller vara lagstiftarens tanke att revisorerna skall 
vara nästan 100 procent säkra innan anmälan görs.  
 
Personligen är det bara en av revisorerna som anser sig ha den juridiska kompetensen 
som krävs. De övriga anser dock att de har tillgång till kompetens även om de inte 
innehar den själv. Tillgången till kompetens var något som vi från början av 
undersökningen trodde skulle skilja sig mellan stora och små byråer. Undersökningen 
visar däremot att problemet inte är så stort som vi trodde och att även små byråer anser 
sig ha tillgång till kompetensen. Att revisorerna personligen inte anser sig ha kunskapen 
pekar på att de inte fått den utbildning som anmälningsplikten kräver. För att lagregeln 
ska få större acceptans tycker vi att revisorerna borde få mer utbildning inom området. 
Detta skulle även kunna leda till en mer positiv syn på anmälningsplikten. 
  
6.2 Förtroende ur intressent- och klientperspektiv 
 
De flesta revisorer nämner att oberoende är en faktor som påverkar intressenternas 
förtroende för revisorn. Samtidigt påpekar de att det på små orter kan vara väldigt svårt 
att förhålla sig helt oberoende till sin klient. Detta uppfattar vi som att revisorerna 
tycker att oberoende är viktigt men att de på mindre orter kan bli svårt att upprätthålla 
ett fullständigt oberoende. Att revisorn är kompetent, förhåller sig oberoende och säger 
till när något är fel är något som vi tror intressenter måste lita på då valmöjligheten är 
begränsad. Årsredovisningen är ofta den enda finansiella informationen som finns att 
tillgå.  
 
Alla intervjuade revisorer betonar vikten av tystnadsplikten i förhållandet till klienten. 
Utan tystnadsplikten skulle revisorn inte få tillgång till informationen som de behöver. 
Detta tror vi i sin tur leder till att kvalitén på revisionen blir sämre och intressenterna får 
mindre nytta av revisorns arbete. Revisorerna anser även att deras kompetens är en 
faktor som påverkar förtroendet till klienten. En slutsats av detta är att klienten köper en 
tjänst av revisorn och förväntar sig ett mervärde i form av kunskap tillbaka. Klienten 
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märker snabbt om revisorn bidrar med något. Att anmälningsplikten inte verkar ha 
påverkat varken klienternas eller intressenternas förtroende i större grad tror vi beror på 
att de inte är medvetna om att regeln existerar. 
 
6.3 Hur revisorerna hanterar balansen mellan tystnadsplikt och anmälningsplikt 

Revisorerna har svårt att ta ställning till vilken av plikterna som är viktigast eftersom det 
beror på situationen som man befinner sig i. Scenariot visar på att det finns stora 
skillnader mellan när revisorerna väljer att anmäla. Detta visar på att vissa håller längre 
på sin tystnadsplikt än andra. Anmälningsplikten är ett motsatsförhållande till 
tystnadsplikten och det blir svårt för revisorn att uppnå en balans mellan de båda. Om 
revisorn väljer att hålla sin tystnadsplikt kan intressenten på sikt tappa förtroende för 
revisionen och då har inte längre klienten någon nytta av den. Om däremot revisorn 
bryter tystnadsplikten och anmäler ett brott kan klienten tappa förtroendet vilket kan 
leda till att revisorn inte får tillgång till nödvändig information. Ovanstående visar hur 
svårt det är för en revisor att förhålla sig på ett sätt som tillfredsställer samtliga. 
Slutsatsen som vi kan dra är att flera av revisorerna håller på sin tystnadsplikt tills att de 
är ganska säkra på att ett brott har begåtts. Hur svårt det är att hanterar denna balans 
tycker vi kan avslutas med citatet ” man måste vara lite ”schizo” för att vara en bra 
revisor” (revisor Fredrikzon, s.26).  

6.4 Egna reflektioner 
 
När lagen kom 1999 var den väldigt omdebatterad och är fortfarande idag ett hett ämne 
som diskuteras i olika revisionsartiklar. Vår undersökning visar dock att den blivit mer 
uppmärksammad i media än bland de revisionsbyråer vi intervjuat. För dem har inte 
anmälningsplikten påverkat deras arbete nämnvärt. De tror att anmälningsplikten inte är 
speciellt välkänd och att få intressenter och klienter känner till den. För att lagen ska 
fylla sin funktion krävs nog att samtliga intressenter blir medvetna om att lagen finns. 
Om inte branschorganisationer och övriga visar hur viktig lagen är kommer inte 
revisorerna heller att fundera mer över den. 

Det känns lite konstigt att revisorerna är emot lagen eftersom de själva anser att de har 
tillgång till information som kan vara till hjälp för att upptäcka brott. Dessutom har flera 
av dem påpekat att de bara har ”hederliga kunder” och inte heller vill förknippas med 
klienter som sysslar med oegentligheter. Då borde inte anmälningsplikten vara något 
problem för dem och istället vara till hjälp när revisorn hamnar i besvärliga situationer. 
De kan då använda sig av anmälningsplikten och på detta sätt bidra till att minska den 
ekonomiska brottsligheten.  

Till viss del anser vi, precis som en av revisorerna, att de redan är med i kampen mot 
ekonomiska brott genom att de styr upp regler och rutiner hos sina klienter. De kan 
många gånger hjälpa till i förebyggande syfte och minskar troligtvis de omedvetna felen 
som ofta kan ske ute i företagen. Många av företagen de reviderar är småföretag som 
kanske inte har lika bra interna kontroller som de stora och därmed kan fel lätt uppstå. 
Klienter som medvetet gör fel är ofta steget före revisorn. Vill man fuska och 
exempelvis förskingra pengar tror vi att det är svårt för en revisor att se och förhindra 
detta. De medvetna felen är ofta svåra att upptäcka. Revisorerna kan ändå vara med att 
hjälpa till att öka kunskapen om ekonomiska brott eftersom de är väldigt insatta i 
företagen och dessutom har en bred kunskap om hur redovisningar skall se ut. Det krävs 
att alla är med och hjälper till mot ekonomisk brottslighet och att olika myndigheter och 
kårer hjälper varandra kan vara en början.  
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Vi tror att det många gånger kan vara värt att företaget själv försöker lösa de mindre 
oegentligheterna istället för att detta ska anmälas till åklagare och kanske få stora 
tidningsrubriker. Detta kan istället skada företaget och dess intressenter mer än själva 
brottet.  

En het debatt idag är om Enronskandalen i USA kommer leda till att revisorerna får 
ännu fler lagar och regler att följa. Vi i Sverige påverkas ofta av det som händer i USA 
och detta lär inte bli ett undantag. Hur det kommer att påverka anmälningsplikten är 
dock oklart. Vi tror att det kan leda till en mer positiv syn på anmälningsplikten 
eftersom detta är frågor som tar upp revisorns etik och moral. 

6.5 Förslag till fortsatta studier 
 
Vi tycker att det skulle vara intressant att göra en undersökning ur intressenternas och 
klienternas perspektiv för att se vad de anser skapar förtroende för revisorn. Har 
intressenterna vetskap om anmälningsplikten och kan detta öka deras förtroende för 
revisorn.  
 
Ett annat intressant område är att undersöka hur anmälningsplikten tolkas och efterlevs 
av revisorer inom den offentliga sektorn. 
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Aktiebolagslagen 10 kap 37§ 

En revisor får inte till enskild aktieägare eller utomstående obehörigen lämna 
upplysningar om sådana bolagets angelägenheter som han får kännedom om när han 
fullgör sitt uppdrag, om det kan vara till skada för bolaget. 

ABL 10 kap 38§ 

En revisor skall vidta de åtgärder som anges i 39 och 40§, om han finner att det kan 
misstänkas att en styrelseledamot eller den verkställande direktören inom ramen för 
bolagets verksamhet har gjort sig skyldig till brott enligt något av följande lagrum: 1. 9 
kap1, 3, 6 a och 9§§, 10 kap.1, 3 4 och 5§§, 11kap. 1, 2, 4 och 5§§, 17kap. 7§ samt 
20kap. 2§ brottsbalken, och 2. 2, 4, 5 och 10§§ skattebrottslagen (1971:69) 

39§ 

En revisor som finner att det föreligger sådana brottsmisstankar som avses i 38§ skall 
utan oskäligt dröjsmål underrätta styrelsen om sina iakttagelser. 

Någon underrättelse behöver dock inte lämnas, om det kan antas att styrelsen inte 
skulle vidta några skadeförebyggande åtgärder med anledning av underrättelsen eller 
en underrättelse av annat skäl framstår som meningslös eller stridande mot syftet med 
underrättelseskyldigheten.  

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 åklagaren redogöra för misstanken samt ange de omständigheter 
som misstanken grundar sig på. 

Vad som sägs i första stycket om avgång och anmälan gäller inte om  

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

2. det misstänkta brottet redan har anmälts till polismyndighet eller åklagare, eller 
3. det misstänkta brottet är obetydligt. 

I fall som avses i 39§ andra stycket skall revisorn, om anmälan om det misstänkta 
brottet inte redan har lämnats till polismyndigheten eller åklagare, utan oskäligt 
dröjsmål avgå från sitt uppdrag och lämna en sådan handling som anges i första stycke 
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ÖVERGRIPANDE INTERVJUGUIDE 

Godkänd eller auktoriserad? 

Hur ser du på lagen om anmälningsplikt?  

Har din uppfattning om lagen förändrats genom åren?  

Vet du vilka typer av brott som omfattas av lagen? 

Hur tolkar du kan misstänkas och skälig tid? 

 

Vad tror du är syftet med lagen om anmälningsplikt 

Tror du att lagen uppfyller sitt syfte? 

 

Tystnadsplikten anses vara en av revisorns viktigaste regler, vad anser du om detta? 

Hur ser du på lagen om tystnadsplikt kontra anmälningsplikt? 

Anser du att någon av dessa två plikter är viktigare? 

När tycker du att anmälningsplikten skall gå in istället för tystnadsplikten? 

 

Till vem anser du att revisionen vänder sig till? 

Vad anser du skapar ett förtroende till intressent respektive klient?  

Har lagen medfört några förändringar vad gäller förtroendet mellan klient/intressent och 

revisor?   

Anser du att anmälningsplikten har medfört att du inte får den information av klienten 

som krävs för ditt arbete? 

Ofta har revisorn en bra relation till det företag som revideras. Tror du att det kan 

påverka revisorns benägenhet att anmäla ett brott? 

 

Hur ser du på revisorns roll i kampen mot den ekonomiska brottsligheten?  

Vilka för- och nackdelar ser du med lagen om anmälningsplikt? 

Tror du att lagen har medfört en högre moral bland revisorer? 

Anser du att du har den juridiska kompetensen som krävs för dessa frågor? (Tar du hjälp 

av någon utomstående?) 

Har du deltagit i någon utbildning inom området? 

Är ni medlemmar i någon branschorganisation? 

Känner du till revisorns skadeståndsskyldigheter beträffande lagen? 

Vad anser du om detta? 
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Allmänna undersökningar visar att lagen varit illa omtyckt av revisorer. Vad tror du är 

orsaken till detta? 

Har lagen om anmälningsplikt påverkat ditt arbete som revisor? 

 

Scenario 

Du är sedan flera år tillbaka revisor för ett företag i bilbranschen som har  

• Omsättning 2.2 miljoner 

• Föregående års vinst 120 000 

• Tillgångar 1 milj  

• Eget kapital 400 000 

• Skulder 600000 

 

Vid en granskning framkommer att kontantkassan enligt redovisningen skall vara 20 

000 kronor högre än vad som i verkligheten finns. Kassan finns på kontoret och det är 

endast bolagets vd Kalle som har tillgång till den. Du kontaktar Kalle som först inte vill 

kännas vid detta men som sedan i förtroende till dig berättar att han köpt ett halsband till 

sin fru.  

Hur ställer du dig till ovanstående? 

 


