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SAMMANFATTNING 
 
En revisor har en mängd lagar och rekommendationer att ta hänsyn till i sitt arbete. När 
ytterligare en lag, anmälningsplikten, kom år 1999 uppstod ett dilemma för revisorerna. Före 
anmälningspliktens tillkomst hade en revisor inte tillåtelse att vända sig till en åklagare, vilket 
nu är en skyldighet för revisorer vid misstanke om brott. Anmälningsplikten kom alltså att 
ställas mot tystnadsplikten. Utan tystnadsplikten vore det svårt för revisorerna att få fram den 
information som krävs för att en bra revision ska kunna genomföras. Revisorns tystnadsplikt 
är därför ett absolut måste i hans arbete. Detta gör att anmälningsplikten medför problem för 
revisorerna. I situationer där revisorerna misstänker brott måste de göra en avvägning 
huruvida de ska tillämpa tystnadsplikten eller anmälningsplikten.  
 
Syftet med uppsatsen är att skapa förståelse för hur revisorn agerar när han ska göra denna 
avvägning. För att uppnå detta syfte har vi intervjuat fyra revisorer. Vår undersökning visar 
att trots att lagen om anmälningsplikt funnits i fem år följs den inte fullt ut. Den största 
orsaken till detta är att tystnadsplikten fortfarande ligger djupt rotad hos revisorerna. Det som 
blir avgörande för hur revisorn kommer att agera i en avvägningssituation är främst vad lagen 
säger, därefter revisorns egna värderingar och branschens normer. Har en revisor svårt att 
tolka lagen tar han hjälp av kolleger, interna jurister eller externa advokater om 
revisionsbyrån inte har en egen juridisk avdelning. Vår undersökning visar även att 
revisorerna ofta är medvetna om att de borde anmäla mer än vad de gör. Detta visar på att 
deras beteende och attityd inte alltid stämmer överens och det uppstår kognitiv dissonans hos 
revisorn. Den kognitiva dissonansen uppstår när revisorn inte vet om han ska hålla fast vid 
grundregeln, tystnadsplikten, eller om det är en situation som medför att han ska göra en 
anmälan. Visar det sig att misstanken är ”ställt utom allt rimligt tvivel” minskar dissonansen. 
Detta blir i sin tur avgörande för det agerande som revisorn vidtar. 



  

ABSTRACT 
 
An auditor has many laws and recommendations to consider in his work. When the duty of 
notification was put in place, as a new law in 1999, a new dilemma arose for the auditors. 
Before the duty of notification law, an auditor couldn’t turn to a prosecutor, which now is a 
duty, when the auditor suspects a crime. The duty of notification is now competing with 
professional secrecy. Without the professional secrecy it would be difficult for auditors to get 
the information they need to make a correct audit. Professional secrecy is a must for the 
auditor in his work. Therefore, the duty of notification is a problem for the auditors. In a 
situation where the auditor suspects a crime he has to decide whether to practice professional 
secrecy or duty of notification. 
 
The purpose of this paper is to create an understanding of the auditor’s actions when he has to 
make these decisions. For this purpose, we have interviewed four auditors. Our investigation 
shows that, even if the duty of notification has been in effect for five years, it hasn’t been 
followed in all situations. The main reason is that professional secrecy still is very important 
to auditors. The most important factor for how an auditor will act when he has to make a 
decision is what is actually written in the law. The next most important factor is the auditor’s 
own values and the standards of the profession. If an auditor has problems with interpreting 
the law he asks for help from his colleagues, internal legal experts, or external lawyers if the 
company doesn’t have its own legal division. Our investigation also shows that auditors are 
often aware of their duty to report more than they do. This shows that their behavior and 
attitude don’t always agree and a cognitive dissonance arises with the auditors. The 
dissonance arises when the auditor doesn’t know if he’s going to stick to the fundamental 
rule, professional secrecy, or if there is a situation that will result in a notification from the 
auditor. If there is a situation where the degree of suspicion is ”above all reasonable doubt”, 
the auditor’s dissonance decreases. This, in turn, will affect the auditor’s actions. 
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  PROBLEM 

1 PROBLEM 
I detta kapitel redovisas först en kort bakgrund till revisionen. Därefter kommer 
problemdiskussionen, vilken leder fram till syftet. Ett kort definitionsavsnitt kommer även att 
presenteras. Avslutningsvis beskrivs dispositionen av uppsatsen. 
 

1.1 Revisionens utveckling 
FAR (2002) anger att revisionen har funnits i Sverige i flera hundra år, men det var först efter 
1930-talets kriser och tillkomsten av 1944 års aktiebolagslag som revisionen fick en allt 
starkare ställning. Det var vid den tidpunkten som en mer modern typ av lagstadgad revision 
började växa fram. Av Nord 1992:18 framgår att det under hela 1970-talet och början av 
1980-talet, i olika riksdagssammanhang, diskuterats kring revisorns roll och funktion. År 
1985 infördes därför regler för revisorer i kampen mot den ekonomiska brottsligheten. 
 
Enligt FAR (1998) har den som är revisor i ett svenskt aktiebolag sedan länge tystnadsplikt. 
Revisorn får därmed inte lämna upplysningar om bolagets angelägenheter till en enskild 
aktieägare eller till någon utomstående, som han har fått kännedom om vid sitt uppdrag, om 
det kan vara till skada för bolaget. Av propositionen (1984/85:30) framgick att om revisorn 
misstänkte eller fann att det förekom oegentligheter i bolaget kunde han reagera mot detta 
genom påpekanden och erinringar till styrelse och VD samt genom anmärkningar i 
revisionsberättelsen. Tystnadsplikten hade, enligt FAR (1998), hittills hindrat revisorn från att 
självmant föra saken vidare till polis eller åklagare. Propositionens (1984/85:30) 
bestämmelser om upplysningsplikten innebar att endast om förundersökning hade påbörjats 
angående förhållandena i bolaget samt att undersökningsledaren begärt det, kunde revisorn 
lämna upplysningar om bolagets angelägenheter till undersökningsledaren, utan att bryta mot 
tystnadsplikten.  
 
Denna begränsning av revisorns möjlighet att agera vid misstankar om brott har i 
propositionen (1997/98:99) konstaterats otillfredsställande, eftersom påpekanden och 
erinringar inte alltid är verksamma medel för att åstadkomma rättelse samt skydda bolaget och 
dess intressenter. Inte heller revisorns möjlighet att göra anmärkningar i revisionsberättelsen 
är alltid ett verksamt medel för att komma till rätta med oegentligheter, enligt FAR (1998). 
Därför har det nu införts regler om anmälningsplikt som ålägger revisorn en skyldighet att 
vända sig till åklagare vid misstanke om brott i bolaget. De nya reglerna innebär inte att 
revisorns granskning vidgas utöver vad som redan följer av god revisionssed. Det som 
förändrats är att revisorn numera, ska vidta mer verksamma åtgärder när brottsmisstankar väl 
framkommer. Både tystnadsplikt och anmälningsplikt regleras i Aktiebolagslagen 
(1975:1385) samt i Revisorslagen (2001:883). 
 

1.2 Konflikt mellan tystnadsplikt och anmälningsplikt 
Rodhe (2000) skriver att aktieägarna har ett begränsat ekonomiskt ansvar i ett aktiebolag. De 
ansvarar oftast bara med det insatta kapitalet. Enligt FAR (1998) måste ett aktiebolag uppfylla 
vissa krav på hur bolagets ekonomiska ställning och resultat redovisas utåt. För att ett bolags 
intressenter ska kunna lita på redovisningen är det lag på att redovisningen, tillsammans med 
den information om bolagets ekonomiska situation som bolaget lämnar, ska revideras. Detta 
ska genomföras av den revisor som utses på aktiebolagets bolagsstämma. Aktieägarna är 
därmed revisorns uppdragsgivare, men trots detta måste revisorn ta hänsyn till de övriga 
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intressenterna såsom kunder, leverantörer, företagsledning, kreditgivare, anställda samt stat 
och kommun.  
 
Vid revisionen ska, enligt FAR (1998), revisorn granska bolagets räkenskaper och 
årsredovisning, men även styrelsens och VD:ns förvaltning av bolaget. Resultatet ska sedan 
sammanställas i en revisionsberättelse. Granskningen utförs med hjälp av lag och god 
revisionssed. Vid revideringen ska revisorn ha tillgång till alla räkenskaper i bolaget samt 
övriga handlingar. Revisorn har rätt att få alla de upplysningar och den hjälp som han behöver 
för att genomföra revisionen. Revisorn har därmed även rätt till sådana upplysningar som är 
av hemlig karaktär. Detta medför att förtroendet för revisorn är väldigt viktigt. Det är därför 
av stor betydelse hur han sköter den information som kommer fram genom revideringen. 
Santesson (2000) skriver att revisorns tystnadsplikt därför är ett absolut måste i hans arbete. 
Tystnadsplikten innebär att revisorn inte får lämna upplysningar om det reviderade bolagets 
angelägenheter till enskilda aktieägare eller utomstående, om det kan vara till skada för 
bolaget. 
 
Genom att tystnadsplikten är förenad med vissa sanktioner för revisorn gentemot bolaget och 
dess aktieägare, kan bolaget delge nödvändiga upplysningar till revisorn som därmed kan 
uppfylla sitt uppdrag, menar Santesson (2000). Författaren anser dock att problem kan uppstå 
genom ett undantag från den så viktiga tystnadsplikten, nämligen anmälningsplikten. 
Anmälningsplikten innebär att en revisor är anmälningsskyldig vid misstanke om brott från 
styrelseledamot eller VD:s sida. 
 
Grunden för en revisor är alltså att han inte ska lämna ut information som kan skada bolaget. 
Problem uppstår dock när revisorn misstänker brott i redovisningen. Den senare tillkomna 
lagen om anmälningsplikt innebär att revisorn har skyldighet att anmäla detta till en åklagare. 
Eftersom tystnadsplikten och anmälningsplikten är lagregler finns de endast omskrivna i FAR 
samt i lagboken med tillhörande förarbeten. Det finns därmed ingen vetenskaplig litteratur 
som behandlar hur en revisor agerar när han ställs i en situation där en avvägning mellan 
plikterna måste göras. Det är om detta problem – avvägningen mellan tystnadsplikt och 
anmälningsplikt – som denna uppsats kommer att handla. Frågan är hur revisorn gör en 
avvägning mellan tystnadsplikt och anmälningsplikt samt vilka faktorer som blir avgörande 
för revisorns agerande? 
 

1.3 Syfte 
Syftet med denna uppsats är att skapa förståelse för hur revisorn agerar när de ska göra en 
avvägning mellan tystnadsplikt och anmälningsplikt, genom att;  

o Beskriva teorier för att uppnå en förståelse 
o Undersöka hur synen på konflikten mellan plikterna har utvecklats, samt 
o Analysera vilka faktorer som blir avgörande för revisorns agerande 

 

1.4 Definitioner 
Aktörer – De revisorer vi valt att intervjua. 
 
Bolag – Aktiebolag i allmänhet. 
 
Brott – Straffbar handling som skett i näringsverksamhet som har revisorplikt. 
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Han – I uppsatsen skrivs av praktiska skäl ”han” om revisorn, vilket naturligtvis inte ska 
tolkas som att revisorn alltid är en man. 
 
Kunder – De företag revisorerna utför revision åt. Kunder kommer även att omnämnas som 
företaget i uppsatsen. 
 

1.5 Disposition 
 

 
Figur 1. Disposition över uppsatsen. 
 
Uppsatsen är upplagd så att i teorikapitlet (kapitel 2) kommer relevant teori att beskrivas för 
att sätta in problemet som ska undersökas i sitt rätta sammanhang. Därefter kommer 
metodkapitlet (kapitel 3) där uppsatsens tillvägagångssätt och vetenskapliga inriktningar 
beskrivs. I uppsatsens fjärde kapitel (empirikapitlet) kommer de intervjuer som har gjorts att 
sammanställas för att i nästa kapitel, analyskapitlet, (kapitel 5) analysera empirin mot 
bakgrund av teorin. Slutligen kommer uppsatsen att avslutas med några viktiga slutsatser som 
kan dras utifrån detta arbete (kapitel 6). 
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 TEORI 

2 TEORI 
I detta kapitel läggs en teoretisk beskrivning av problemområdet fram. Först kommer en 
beskrivning av vad revision innebär. Därefter behandlas revisorns tystnadsplikt och 
anmälningsplikt samt plikternas innebörd för revisorn. För att få ökad förståelse för revisorns 
agerande ges en teoridel om olika institutioner och deras inverkan på revisorns beteende. 
 

2.1 Vad är revision? 
Revision betyder att se tillbaka och härstammar från latinets revidere skriver Moberg (2003). 
FAR:s (2004) definition av revision är denna: ”Revision är att kritiskt granska, bedöma och 
uttala sig om redovisning och förvaltning”.  
 
Som framkom av Rodhe (2000) redan i problemdiskussionen är vitsen med ett aktiebolag att 
aktieägarna endast har ett begränsat ekonomiskt ansvar. De ansvarar oftast bara med det 
insatta kapitalet. Därför är det av stor vikt att bolaget redovisar sitt resultat och sin 
ekonomiska ställning för omvärlden på ett korrekt sätt. Moberg (2003) hävdar att bolagets 
olika intressenter måste kunna lita på den ekonomiska information som bolaget lämnar. För 
att detta ska vara möjligt ska den ekonomiska informationen granskas av en revisor, vilken 
bolaget har utsett på bolagsstämman. Aktieägarna är därmed revisorns uppdragsgivare. 
Författaren skriver vidare att det var framförallt ägarnas behov av att kontrollera 
bolagsledningens förvaltning över bolaget som var upptakten till bolagsrevisionen. Idag är 
revisionen lika viktig även för bolagets övriga intressenter, såsom kreditgivare, leverantörer, 
kunder, anställda samt stat och kommun. 
 
Enligt Moberg (2003) ska revisorn, vid revisionen, granska bolagets räkenskaper och 
årsredovisning, men även styrelsens och VD:ns förvaltning av bolaget. Granskningen utförs 
med hjälp av lag och god revisionssed. FAR (1994) klargör att god revisionssed anses vara 
det sätt som erfarna revisorer utför en revision på. Enligt Nord (1992:18) ska revisorn inrikta 
sitt arbete så att tyngdpunkten ligger på de uppgifter i redovisningshandlingarna och de delar 
av kontrollsystemet som är mest väsentliga samt på de områden inom vilka möjligheterna för 
fel, oavsiktliga eller avsiktliga, av väsentlig betydelse är störst. Resultatet av revisorns 
granskning ska sedan sammanställas i en årlig revisionsberättelse som ska överlämnas till 
bolagsstämman. Finner revisorn att bolagets årsredovisning överensstämmer med bolagets 
faktiska förhållanden, att den presenteras i enlighet med lag och god redovisningssed samt att 
styrelsens och VD:ns förvaltning har skett enligt ABL och bolagsordningen, kan revisorn 
enligt SRS (1995) avge en ren revisionsberättelse. Anser revisorn däremot att 
årsredovisningen avviker väsentligt från lag och god redovisningssed ska han anmärka detta i 
revisionsberättelsen. En annan händelse som, enligt FAR (2002), kan resultera i en oren 
revisionsberättelse är om VD eller styrelse gjort eller försummat något som kan leda till 
ersättningsskyldighet gentemot bolaget. Revisorn är inte ansvarig för att förhindra 
oegentligheter och fel. Han ska däremot bedöma risken för oegentligheter och fel som kan 
innebära väsentliga fel i årsredovisningen eller som påverkar bedömningen av ledningens 
förvaltning. Revisorn har en avskräckande effekt. FAR (1998) slår fast att om revisorn 
upptäcker oegentligheter eller fel är han rapporteringsskyldig till företagsledningen. 
 
Revisionens syfte är, enligt FAR (1994), att ge trovärdighet åt den ekonomiska information 
som bolaget lämnar. Därför är det viktigt att bolagets alla intressenter har förtroende för 
revisorn. För att säkerställa trovärdigheten är revisorns grundstenar oberoende, kompetens 
samt tystnadsplikt. En revisor kan hamna i tre olika situationer; 



 TEORI 

1. Revisorn är vald av bolagsstämman och utför lagstadgad revision.  
2. Som vald revisor träder han som rådgivare också in i den utvidgade revisorsrollen.  
3. Som ej vald revisor arbetar han bara i den utvidgade revisorsrollen med exempelvis 

rådgivning.  
 
Det är i den andra situationen som revisorns oberoende kan riskeras då han agerar både 
rådgivare och granskare i ett och samma bolag. En revisors oberoende regleras av 
jävsreglerna i ABL. För att en revisor ska vara oberoende får han exempelvis inte sköta 
bokföringen åt bolaget som han är revisor åt. En revisor får heller inte äga aktier i det bolag 
eller låna pengar från bolaget som han reviderar. Som ett led i att säkerställa revisorns 
oberoende kom propositionen (1997/98:99) med förslaget att revisorn ska väljas för fyra år åt 
gången. FAR (1998) anser att revisorns kompetens säkerställs genom att han måste ha 
genomfört en utbildning tillsammans med praktisk erfarenhet för att få arbeta inom yrket.  
 

2.2 Tystnadsplikt 
FAR (1998) anger att vid en revidering ska revisorn ha tillgång till alla räkenskaper samt 
övriga handlingar i företaget. Revisorn har rätt att få alla de upplysningar och den hjälp som 
han behöver för att genomföra revisionen. Detta medför att revisorn har en unik ställning i 
företaget då han har insynsrätt i företagets samtliga angelägenheter. Revisorn har därmed även 
rätt till sådana upplysningar som är av hemlig karaktär. Detta innebär att företagets förtroende 
för revisorn är väldigt viktigt. Företaget måste kunna lita på att den information som revisorn 
kommer över i sitt arbete inte kommer ut bland obehöriga. Det är därför av stor betydelse hur 
revisorn sköter informationen som kommer fram genom revideringen. Santesson (2000) 
klargör därför att revisorns tystnadsplikt är ett absolut måste i hans arbete . 
  
Enligt Moberg (2003) är det tack vare tystnadsplikten som företaget relativt tryggt kan 
fullgöra sin uppgiftsskyldighet till revisorn. Revisionsplikten skulle inte kunna uppfyllas till 
fullo om tystnadsplikten inte var lagstadgad. Finns misstankar hos företaget, om att 
uppgifterna förs vidare, skulle det troligen leda till att revisorn inte kommer att få all 
nödvändig information som han behöver för att en bra revision ska kunna genomföras. 
 
Moberg (2003) anser att det finns några begrepp i bestämmelsen om tystnadsplikten, vilkas 
innebörd kan vara svårtolkade. Det är till exempel inte alltid så lätt att avgöra vilka som ska 
räknas som utomstående. Tystnadsplikten gäller för företagets angelägenheter som revisorn 
får kännedom om vid fullgörande av sitt uppdrag. En revisor kan även få information om 
företaget utanför den egentliga granskningsverksamheten. Tolkas lagtexten ordagrant skulle 
tystnadsplikten inte omfatta sådan information. Moberg (2003) menar vidare att uttrycket ska 
tolkas så att tystnadsplikten omfattar den information som revisorn får kännedom om under 
den tid han fullgör sitt uppdrag som revisor i företaget. FAR (2002) slår fast att revisorn, på 
grund av tystnadsplikten, inte heller får använda sina kunskaper om företaget för egen 
vinning. 
 
Propositionen (1975:103) säger att en revisors tystnadsplikt gäller inte i förhållande till 
bolagsstämman . Revisorn får dock välja att inte lämna ut sådan information till stämman som 
han inte anser vara relevant för stämman då denna ska fatta beslut angående styrelsens 
förvaltning, företagets ställning eller annan aktuell fråga. Revisorn ska inte heller lämna ut 
information som kan vålla företaget skada, exempelvis om det är fråga om en viktig 
affärshemlighet eller en hemlig teknisk metod. 
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2.2.1 Sanktioner kopplade till tystnadsplikt 
Utav Moberg (2003) framgår det att tystnadsplikten inte är direkt kopplad till 
skadeståndsreglerna i ABL, då dessa reglerar revisorns ersättningsskyldighet för sådana 
skador som han i sitt uppdrag, uppsåtligen eller av oaktsamhet, åsamkat företaget. 
Skadebegreppet innefattar enligt författaren ekonomisk skada. Skadeståndsreglerna i ABL 
kan därför inte användas om revisorns överföring av information inte har medfört någon 
ekonomisk skada för företaget. Bryter revisorn mot tystnadsplikten kan dock företaget avsätta 
revisorn från uppdraget, vilket kan anses vara en sanktion i sig. 
 
Vid grova fall av brott mot revisorns tystnadsplikt kan revisorn dömas för trolöshet mot 
huvudman enligt bestämmelserna i Brottsbalken 10 kap, 5 §. För att dessa bestämmelser ska 
kunna göras gällande klargör Moberg (2003) att revisorn måste karaktäriseras som en 
förtroendeman i förhållande till företaget, vilken har blivit utsedd att för annans räkning sköta 
ekonomiska angelägenheter eller granska skötseln av dessa. Missbrukar revisorn sin 
förtroendeställning kan han ställas till svars för trolöshet. För detta krävs även att 
överförandet av informationen kan medföra skada. Till skillnad från skadebegreppet i ABL 
anses skada i BrB innebära en beaktansvärd risk för slutlig förlust, anser Moberg (2003). 
 
Av propositionen (2000/01:146) framgår det att RN kan välja att upphäva revisorns 
godkännande eller auktorisation om han bedriver förtroendeskadlig verksamhet eller bryter 
mot RL eller mot god revisorssed. 
 

2.3 Anmälningsplikt 
Den 1 januari 1999 trädde en rad ändringar i ABL i kraft. Moberg (2003) anser att de nya 
reglerna bland annat innebär att revisorn får vissa nya skyldigheter att agera vid misstanke om 
brott från styrelseledamots eller VD:s sida. Enligt FAR (1998) omfattar handlingsplikten 
däremot inte misstankar som riktar sig mot andra personer i företagsledningen. Dessutom 
omfattar revisorns handlingsplikt bara fullbordade brott, inte försöks- eller förberedelsebrott.  
 
Vid misstanke om brott ska styrelsen utan oskäligt dröjsmål underrättas, enligt FAR (2004). 
Ur FAR (2002) framgår att senast två veckor efter att styrelsen underrättats, ska revisorn avgå 
från sitt uppdrag och anmäla detta till Patent- och registreringsverket. Samtidigt ska en 
anmälan till åklagare göras, där revisorn redogör för sina misstankar och vad dessa grundar 
sig på.  
 
För att uppfylla kravet på god revisionssed anser Moberg (2003) att en revisor bör underrätta 
styrelseledamot och VD vid brottsmisstankar även mot underordnad personal, men det 
föreligger ingen skyldighet att revisorn ska avgå och göra en anmälan till åklagare om 
styrelsen underlåter att vidta åtgärder. Enligt FAR (2002) behöver revisorn inte heller avgå 
och göra en anmälan till åklagare om den ekonomiska skadan ersatts och övriga verkningar 
avhjälpts, om brottet redan är anmält till polismyndighet eller åklagare, eller om det 
misstänkta brottet är obetydligt.  
 
Ett problem som Larsson, Ljunggren och Peterson (2002) ser är att tolka rekvisitet ”utan 
oskäligt dröjsmål”. Det finns idag ingen praxis för detta, utan en bedömning ska göras i det 
enskilda fallet, skriver FAR (2004). Ett annat problem som Larsson, Ljunggren och Peterson 
(2002) ser är rekvisitet ”två veckor”. Enligt deras undersökning är två veckor för kort tid för 
ett företag att hinna åtgärda en skada. Detta gör att revisorer ibland överskrider tiden för att 
inte mista sina kunder. Dessutom är lagen sådan att en revisor inte riskerar något åtal om han 
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överskrider tiden, enligt FAR (1998). Detta problem har dock uppmärksammats och i 
aktiebolagskommitténs slutbetänkande (SOU 2001:1) har det föreslagits att tidsfristen ska 
förlängas från två till fyra veckor. 
 

2.3.1 Vilka brott ska misstanken avse? 
Ur FAR (2004) framgår det att revisorns arbete är att granska företagets räkenskaper och 
ekonomiska förvaltning. Plikten att agera och eventuellt göra en anmälan vid misstanke om 
brott är därför kopplad till brottslighet som är av ekonomiska slag och som kan vålla företaget 
och dess intressenter skada. De brott som det handlar om är enligt Moberg (2003); 
 

o Bedrägeri och svindleri  
o Penninghäleri 
o Förskingring och annan trolöshet  
o Brott mot borgenärer  
o Bestickning och mutbrott 
o Skattebrott  
 

FAR (2004) anger att det gemensamma för de flesta brotten är att straffet kan bli upp till två 
års fängelse. I några fall finns en särskild straffskala för grovt brott, vilka kan ge upp till fyra 
respektive sex års fängelse. 
 
Moberg (2003) uppger att revisorns handlingsplikt primärt grundar sig på misstankar som 
uppkommit under revisionen. Det innebär dock inte att endast sådana brott som begåtts under 
räkenskapsåret omfattas av handlingsplikten. Brottet kan enligt FAR (1998) ligga längre 
tillbaka i tiden. Den yttersta gränsen har satts av preskriptionsfristerna, vilket för flertalet av 
brotten innebär fem år och i grova fall tio år.  
 

2.3.2 Grad av misstanke 
Handlingsskyldigheten för en revisor inträder, enligt Moberg (2003), först sedan misstanke 
om brott har uppkommit. Problemet är hur starka dessa misstankar ska vara för att revisorn 
ska vara tvungen att vidta åtgärder. Propositionen (1997/98:99) hänvisar här till vad som 
gäller i fråga om konkursförvaltares anmälningsplikt enligt Konkurslagen (1987:682) 7 kap. 
16 §. Denna anger att en konkursförvaltare ska, om han finner att gäldenären ”kan 
misstänkas” för något brott som avses i BrB 11 kap., omedelbart underrätta allmän åklagare 
om detta. Det finns dock ingen stadgad praxis för innebörden i ”kan misstänkas” bland 
konkursförvaltarna.  
 

 
Figur 2. Misstanketrappan. Källa: Ljung och Stetler (2000). 
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Rent allmänt säger FAR (2004) att ”kan misstänkas” innebär ett mycket svagt krav på 
bevisning. Det är dock något mer än vad som krävs för att åklagare eller polismyndighet ska 
inleda en förundersökning. Uttrycket är å andra sidan svagare än det på andra ställen i 
lagstiftningen använda uttrycket ”skäligen misstänkt”, som i sin tur är svagare än ”på 
sannolika skäl misstänkt”. Revisorns anmälningsplikt inträder alltså på ett mycket tidigt 
stadium i misstanketrappan (se Figur 2). Även Ljung och Stetler (2000) anser att ”kan 
misstänkas” ligger på en låg misstankenivå. Författarna ser det lägsta trappsteget som ”kan 
antas”, och där råder stor osäkerhet om brott överhuvudtaget existerar. Nästa nivå i trappan är 
”kan misstänkas” varefter misstankegraden successivt trappas upp. På det högsta trappsteget, 
som är ”ställt utom allt rimligt tvivel”, är osäkerheten totalt eliminerad. 
  
Enligt Holmquist (2000) ska en revisor inte vara rädd för att ta en tidig första kontakt med en 
åklagare och diskutera sina misstankar. Revisorn behöver inte göra en formell anmälan och 
han kan mycket väl vara anonym när han stämmer av ett fall, för att inte riskera något i 
förhållande till tystnadsplikten. Om en revisor känner att han saknar juridisk kompetens kan 
han konsultera externa specialister vid bedömningen av rekvisitet, enligt Engerstedt (2002). 
Larsson, Ljunggren och Peterson (2002) påpekar att de flesta större revisionsbyråer har ofta 
egna juridiska avdelningar som kan hjälpa till i sådana här frågor. 
 

2.3.3 Revisorns skadeståndsansvar 
En oriktig anmälan som blir offentlig kan, enligt Moberg (2003), skada företaget. Frågan är 
om revisorn bär något ansvar för en sådan skada. Enligt ABL 15 kap. 2 § ansvarar revisorn för 
skadan om han lämnat felaktiga uppgifter till Åklagarmyndigheten samtidigt som han haft 
skälig anledning att anta att uppgifterna var oriktiga. Skadeståndsansvar inträder alltså inte om 
han endast gjort en felaktig straffrättslig bedömning när han gjorde anmälan. FAR (2004) 
fastställer att om revisorn däremot låter bli att agera och alltså inte underrättar styrelsen om 
sina brottsmisstankar kan skadeståndsskyldighet komma ifråga enligt de aktiebolagsrättsliga 
skadeståndsreglerna, förutsatt att företaget åsamkats skada. 
 
FAR (2004) anger vidare att en revisor som underlåter att göra en anmälan till åklagare efter 
att ha informerat styrelsen kan inte bli skadeståndsskyldig. Däremot riskerar han ansvar enligt 
bestämmelserna i RL då han inte respekterat reglerna om anmälningsskyldighet. Gör revisorn 
uppsåtligen orätt i sin verksamhet eller på annat sätt förfar oredigt, gör FAR (1998) gällande 
att RN kan besluta att revisorns godkännande eller auktorisation ska upphävas. Åsidosätter 
revisorn på annat sätt sina skyldigheter får nämnden meddela en varning eller en erinran. 
 

2.4 Revisorns agerande 
Johansson och Jonsson (1990) pekar på dilemmat att revisorer kritiseras för att de inte 
reagerar i vissa fall. Samtidigt riskerar de att få betala skadestånd om de säger för mycket och 
på så sätt skadar företaget. Det är alltså svårt för en revisor att avgöra hur han ska handla och 
om en handling är god eller dålig, rätt eller fel. Det finns dock flera faktorer som påverkar 
revisorns väg till ett rimligt beslut. När revisorn hamnar i en situation där han måste göra en 
avvägning mellan tystnadsplikt och anmälningsplikt är det inte bara hans egna värderingar 
samt branschens etik och moral som leder till att han handlar som han gör. Även omgivningen 
med dess lagar och normer kommer att ha stor betydelse för revisorns agerande.  
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2.4.1 Institutioner 
Av SOU:n (1999:83) framgår det att en institution kan definieras som ”en av människan 
skapad beteenderegel eller restriktion för mänsklig samlevnad”. Ett samhälles institutioner 
kan därför liknas vid dess spelregler. Institutionerna begränsar, definierar och strukturerar 
människors valmöjligheter och hjälper individen att skapa förväntningar om hur andra 
individer kommer att agera i en värld av osäkerhet och ofullständig information. Lagar, 
normer, kontrakt, etik, religioner och ideologier är exempel på några olika institutioner.  
 
Betänkandet delar in institutionerna i två kategorier; formella och informella. Lagar, 
förordningar och kontrakt är formella institutioner som anses ha en hög grad av legitimitet. 
Dessa är tydligt formulerade, allmänt kända och medvetet skapade av myndigheter, företag, 
föreningar eller individer i ett bestämt syfte. Efterlevs inte reglerna finns det oftast en 
preciserad sanktion såsom böter, uteslutning, upphävande av kontrakt, hot om våld samt 
fängelse. Staten är ansvarig för skapandet, införandet och efterlevnaden av formella 
institutioner. 
 
SOU:n (1999:83) klargör vidare att sociala normer, etik, seder, nationalism, tabun samt tysta 
överenskommelser är några exempel på informella institutioner. Dessa skiljer sig från de 
formella genom att de i regel inte finns nedskrivna och inte är ett resultat av någon formell 
beslutsprocedur. De informella institutionerna är snarare en integrerad del av ett samhälles 
levnadskultur. Därför har de inte samma legitimitet som de formella. Bryter man mot de 
informella institutionerna resulterar det inte i någon formell bestraffning, eftersom det vare sig 
finns någon formell regel att luta sig mot eller någon naturlig tredje part som kan utföra 
bestraffningen. Betänkandet skriver att det däremot förekommer andra typer av 
bestraffningar. Individer som bryter mot en social norm kan så att säga bestraffas av sig själv 
genom känslor av skuld och självförakt. Försummelse av sociala normer kan också leda till att 
individens omgivning spontant reagerar med bestraffningar såsom tystnad eller utfrysning. 
 

2.4.2 Etik och moral inom revisionsbranschen 
Johansson och Jonsson (1990) menar att etik är något som hör samman med förtroendet 
människor emellan. Eftersom revisorernas arbete i hög grad bygger på förtroende för deras 
sakkunskap och objektivitet, är det av största betydelse att revisionsbyråerna har en väl 
utvecklad etik. Koskinen (1995) förklarar att etik handlar om revisionsbyråernas innersta 
värderingar. Gustafsson (1988) menar att etiken är ”teorin om det goda och det onda” och ska 
kunna utnyttjas som stöd för praktiska moraliska resonemang, det vill säga moraliserande. 
Etik handlar om moraliska konflikter och svårigheten att välja. Vad som bör styra 
revisionsbyråernas handlande med avseende på etik är, enligt Johansson och Jonsson (1990), 
att dessa bör ställa minst samma krav på sig själv som de ställer på andra. En medveten etik är 
dock inte något som alla har hävdar Koskinen (1995), utan det skaffar revisionsbyråerna sig 
genom att medvetandegöra moralen, det vill säga de gör moralen tydlig och kommunicerbar 
till andra. Moralen styr sedan tillsammans med fakta revisionsbyråernas bedömningar, beslut 
och handlingar. Moral definierar Gustafsson (1988) som ”den känsla av rätt och orätt, av 
skäligt och oskäligt, av bör och bör inte”, som på ett eller annat sätt tycks finnas hos de flesta 
revisionsbyråer. Författaren anser att moral kan betraktas som en egenskap, som ett 
karaktärsdrag, vilken styr handlingar. Etiken däremot handlar om frågan hurudan moral borde 
vara, medan moralen utgör dess fungerande motsvarighet i verkligheten. 
 
Moralen och etiken har, enligt Koskinen (1995), två huvudkomponenter, nämligen normer 
och värderingar. Normerna hänför sig till handlingar och typer av handlingar. De kan vara 
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rätta eller orätta, utgöra en plikt eller vara helt förbjudna. Värderingarna har istället att göra 
med vissa tillstånd som bedöms som goda och eftersträvansvärda eller onda och därför sådana 
som bör undvikas eller åtminstone minimeras. Den terminologiska presentationen kan 
sammanfattas i nedanstående bild. 

 
  
 Figur 3. Sammanfattning av terminologisk presentation. Källa: Koskinen (1995). 
 
Det är enligt Johansson och Jonsson (1990) av stor betydelse för revisorskårens anseende och 
trovärdighet att revisionsbyråerna har gjort de rätta etiska och moraliska övervägandena. 
 

2.4.3 Normer och regler 
Bratt (1979) beskriver normer som ett fastslaget mönster eller rättesnöre. Normer är uttryck 
för outtalade regler som finns inbyggda i revisorernas liv, utan att de alltid själva är medvetna 
om det. De är utifrån kommande, av människor skapade sedvänjor, bud och förbud. En 
normgivare kan enligt Gustafsson (1988) vara allt ifrån presidenter, riksdagar och regeringar 
till allmänheten, släkten, grannen eller den enskilda individen. Bratt (1979) menar vidare att 
revisorer kan acceptera normer och rätta sig efter dem, men de kan även trotsa dem. Tack vare 
ett samhälles normer finns det mycket som går av sig själv. Många riter och sedvänjor kan 
hjälpa revisorer i kritiska situationer. Kommer en revisor in i nya, oväntade eller svåra 
situationer, kan det vara till stor hjälp för honom att i gemenskap med andra ha ritualer och 
överenskommelser att stödja sig på. Det finns förmodligen ingen revisorskultur där det inte 
finns bestämda beteendemönster i de viktiga livssituationer som är gemensamma för alla 
revisorer.  
 
När en revisor accepterar ett beteende som andra vill få honom till, utan att helt förstå varför 
han ska rätta sig efter det, handlar det om vanor, regler, bud eller förbud, det vill säga normer, 
skriver Bratt (1979). Normer är, enligt författaren, beroende av de värderingar som finns i en 
revisorskultur. Revisorer lär sig efterhand att behärska sin erfarenhetsvärld allt bättre. De 
upptäcker att det finns vissa upprepningar, regler och samband som de kan lita på. När de har 
lärt sig en regel, kan de finna sig i att det även förekommer variationer och undantag från 
denna som styrs utav situationen. Revisorerna tar till sig normerna, bearbetar dem, använder 
det som passar dem själv och förkastar resten. 
 
Det finns, enligt Koskinen (1995), skäl att skilja mellan normer och regler. En norm förklarar 
författaren som ett samlingsbegrepp för alla utsagor om det önskvärda (rätt, plikt) eller icke-
önskvärda (orätt, förbjudet) hos handlingar, eller enklare förklarat som föreskrifter om hur 
revisorer bör eller inte bör handla. Normerna får sin styrka av att revisorn omedelbart inser 
dess värde. Det är ingen som straffar honom, åtminstone inte direkt, om han bryter mot en 
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norm, men på sikt leder det sannolikt till oönskade och negativa följder. Normernas giltighet 
är alltså något som revisorerna helt enkelt antar. Regler däremot består, som tidigare framgått, 
av handlingsföreskrifter försedda med en sanktion eller åtminstone en sanktionsmöjlighet. 
Bryter revisorn mot en regel får det vissa mer eller mindre tydliga negativa konsekvenser. 
Giltigheten ligger alltså inte i att dess rimlighet inses, utan i insikten att ett straff kan följa på 
att regeln inte efterlevs. Gustafsson (1988) konstaterar att regler har två funktioner. Förutom 
regler som handlingsbok eller vägvisare, där det finns en färdigt utarbetad lösning på ett 
problem, ger reglerna acceptabla, legitima och riktiga handlingsvägar inom ramen för ett visst 
perspektiv. 
 
Koskinen (1995) hävdar vidare att det inte alltid är så att den juridiska och moraliska rätten 
sammanfaller. Ibland uppkommer det situationer där lagen säger en sak och revisorernas 
moraliska omdöme något annat. Eftersom detta är en klassisk konflikt har lagstiftaren 
förutsett den genom att gradera lagarna. I en konflikt mellan en högre och en lägre lag, liksom 
vid oförenliga moraliska regler, gäller den högre. Vad gäller tystnadsplikt och 
anmälningsplikt har FAR (2002) klargjort att anmälningsplikten går före tystnadsplikten vid 
misstanke om brott. 
 
Ju mer komplicerat arbetslivet blir, skriver Koskinen (1995), desto större behov verkar 
revisorer ha av att reglera det. Vid sidan av de lagar och avtal som är uppifrån bestämda om 
hur arbetet ska bedrivas, efterfrågas idag allt oftare någon form av norm som slår fast vilka 
riktlinjer, värderingar och förhållningssätt som önskas av revisorerna. Det är alltid lättare för 
en revisor att hänvisa till en gemensam norm om han vill motsätta sig en ålagd uppgift som 
han inte tror på eller som strider mot hans personliga värderingar, än att våga ta striden 
ensam. 
 

2.4.4 Värderingar 
Med värderingar menar Koskinen (1995) moraliskt eftersträvansvärda (goda) eller avskyvärda 
(onda) tillstånd eller förhållanden. Problemet för revisorer uppkommer när två eller flera 
värden kommer i konflikt med varandra. Är revisorn förutseende kan han, innan situationen 
uppkommer, göra en medveten värdehierarki. Han vet då vilket eller vilka värden han vill 
prioritera framför de övriga. Är revisorn som person tillräckligt klar över vad han vill och vad 
han kan stå för, är det i allmänhet också lättare att göra det val som i längden känns rätt, om 
och när frågan blir aktuell.  
 

2.4.5 Konflikthantering  
Macintosh (1997) skriver att legitimitet är den moraliska konstruktionen av socialt agerande. 
Legitimitetsstrukturen i ett socialt system består av normativa regler och moraliska 
förpliktelser. Dessa är systemets kollektiva samvete eller moraliska medvetande. De bildar en 
gemensam uppsättning av värderingar och ideal om vad som är att betrakta som en fördel, vad 
som räknas som viktigt och vad som borde hända i den sociala omgivningen. De normativa 
reglerna och moraliska förpliktelserna bestämmer även vad som betraktas som omoraliskt, 
vad som är oviktigt och vad som inte bör hända.  
 
Värderingar och ideal definierar, enligt Macintosh (1997), gemensamma rättigheter och 
förpliktelser som förväntas av revisorerna. Normerna specificerar hur värderingarna ska 
användas, medan sanktioner gör revisorerna moraliskt ansvariga för sina handlingar.  
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North (2000) anser att förändringar i ett samhälle beror på en blandning av förändringar i 
formella regler, informella normer av beteenden, seder samt deras upprätthållande karaktär. 
När ett samhälle vill åstadkomma en förändring kan de endast använda sig av de formella 
reglerna, vilka de har direkt kontroll över. Trots att de formella reglerna förändras innebär det 
inte alltid en samtida förändring av de informella normerna. Detta visar på att revisorerna inte 
alltid anammar de nya reglerna på en gång. 
 
Jermias (2001) påstår att forskare inom beteendevetenskapen har försökt utveckla modeller 
som beskriver interaktionen mellan revisorers uppfattning och deras reaktion på ny 
information som bestrider denna uppfattning. Detta har kommit att kallas kognitiv dissonans 
och är, enligt Robbins (2001), en teori av Leon Festinger som förklarar sambandet mellan 
attityd och beteende. Denna innebär en oförenlighet mellan två eller flera attityder eller 
mellan beteende och attityd. Varje form av oförenlighet är obekväm för revisorn, som därmed 
strävar efter att minska dissonansen och med detta obehaget. Detta gör att revisorn söker efter 
en stabil situation där det finns så lite oenighet som möjligt.  
 
Robbins (2001) skriver vidare att det inte finns någon revisor som helt och hållet kan undvika 
dissonans, Enligt författaren klargör Festinger i sin teori att önskan att reducera dissonansen 
beror på betydelsen av de faktorer som orsakar oenigheten, till vilken grad som faktorerna 
påverkar revisorns individuella tankar samt belöningarna som oenigheten kan medföra. Är 
faktorerna som skapar dissonans relativt betydelselösa kommer viljan att korrigera denna 
obalans att vara låg. Är det däremot betydelsefulla faktorer som orsakar dissonans kommer 
revisorn att vara mer angelägen om att lösa problemet. Det finns, enligt Jermias (2001), olika 
mönster som en revisor kan följa för att handskas med problemet. Revisorn kan antingen 
ändra beteendet eller minska oenigheten genom att dra den slutsatsen att det oeniga beteendet 
inte är så viktigt trots allt. Ett tredje alternativ som Robbins (2001) anger är att ändra 
attityden, och ytterligare ett alternativ är att leta fram en mer överensstämmande faktor för att 
uppväga den dissonanta faktorn. 
 
Enligt Robbins (2001) kommer graden av påverkan att ha betydelse för hur revisorn kommer 
att reagera på oenigheten. Uppfattar han dissonansen som ett okontrollerbart resultat, något 
som han inte kan bestämma över, kommer han att vara mindre mottaglig för en 
attitydförändring. Belöningar, skriver Robbins (2001) vidare, påverkar också graden av hur 
mycket revisorn är motiverad att minska oenigheten. Höga belöningar tenderar att minska 
anspänningen med oenigheten.  
 
Alla dessa faktorer visar att bara för att revisorn upplever dissonans, kommer han inte 
nödvändigtvis att röra sig mot överensstämmelse, gör Robbins (2001) gällande. Är problemet 
som orsakar oenighet är av mindre betydelse, upplever revisorn att oenigheten är skapad 
externt och är påtagligen okontrollerbar för honom eller om belöningen är betydande nog för 
att kompensera oenigheten, kommer revisorn inte att vara lika angelägen att minska 
oenigheten, hävdar Robbins (2001). 
 
Avgörande för hur en revisor reagerar i en given situation beror, enligt Jermias (2001), i hög 
grad på hans tidigare erfarenheter och värderingar. Händelser som stämmer överens med en 
tidigare uppfattning har benägenhet att väga tyngre för honom jämfört med händelser som inte 
gör det. De revisorer som är lojala till en viss handling känner större motstånd till att byta 
beteende eller attityd jämfört med dem som saknar denna lojalitet. Teorin om kognitiv 
dissonans menar alltså att revisorer är omedvetna om att deras uppfattning är påverkad av 
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deras tidigare erfarenheter och värderingar. De inser inte att de endast använder en del av sin 
kunskap samt att de har kunskap som skulle kunna leda till en annan slutsats. 
 
Inom en organisation hävdar Jermias (2001) att det även är viktigt med kommunikation för att 
på så sätt öka revisorernas förståelse för och lojalitet mot en föreslagen förändring. 
Revisorernas osäkerhet kring förändringen bör reduceras genom att försöka inspirera dessa till 
förändringen. Att låta dem delta i förändringen är ett annat sätt att minska motståndet och 
istället få dem positivt inställda till det nya alternativet. Genom deltagandet kan revisorerna få 
möjlighet att göra val och säga sina åsikter angående förändringen. Studier har visat att detta 
leder till både lojalitet och större acceptans av nya idéer. 
 

2.5 Sammanfattande teoridiskussion 
Revision är ett måste i alla aktiebolag. Orsaken till detta är att bolagets olika intressenter ska 
kunna lita på den ekonomiska information som bolaget lämnar. Detta är nödvändigt för 
intressenternas framtida beslut bland annat angående kreditgivning, fortsatta affärer med 
bolaget och de anställdas trygghet. Genom revisionen granskas bolagets redovisning samt 
styrelsens och VD:ns förvaltning av bolaget, utav en oberoende och kunnig revisor. Resultatet 
av granskningen sammanställas sedan i en revisionsberättelse som intressenterna får ta del av. 
Denna ska förhoppningsvis leda till att intressenterna får ett ökat förtroende för de uppgifter 
som bolaget lämnat. 
 
När revisorn genomför sin granskning av bolaget har han ett antal lagar samt god revisionssed 
att utgå ifrån och ta hänsyn till.  Trots detta är granskningsarbetet inte alltid helt problemfritt. 
Utifrån ovanstående teorikapitel framgår att tystnadsplikten är revisorns huvudregel. 
Tystnadsplikten är en absolut nödvändighet för revisorn för att han ska kunna genomföra sin 
revidering. Tystnadsplikten leder till ett förtroende för revisorn från bolagets sida. Utan 
tystnadsplikten skulle revisorn troligtvis inte få alla nödvändiga upplysningar från bolaget på 
grund av rädsla för att dessa kan komma att spridas vidare. Den relativt nya lagen om 
anmälningsplikt innebär att revisorn i vissa situationer måste frångå den så viktiga 
tystnadsplikten. Detta kan medföra att revisorn hamnar i ett dilemma där han inte vet eller kan 
bedöma vilken av plikterna han ska prioritera. Det kan följaktligen vara ett problem för 
revisorn att göra en avvägning mellan tystnadsplikt och anmälningsplikt. 
 
Det vanliga är att situation och handling styrs utav en regel, hävdar Gustafsson (1988). Detta 
för att revisorer oftast vill kunna förklara och motivera sina handlingar. Revisorn vill visa upp 
klara, logiska och legitima motiv för det han gör. Därför baserar revisorn sina handlingar på 
regler för att dessa ska accepteras av omgivningen. 
 
 
 
 
 
  
  
 Figur 4. En regel styr handlingen i en viss situation. Källa: Gustafsson (1988) 
 
 
Det är dock inte alltid så enkelt att det finns klara regler för allt handlande. Ibland kanske det 
saknas regler eller så är dessa oklara eller tvetydiga. Många gånger kan det vara svårt att välja 
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vilken regel revisorn ska basera sina handlingar på. Det uppstår en konflikt då det finns två 
logiska alternativ att välja mellan, där båda anses vara giltiga handlingssätt, men vilka 
utesluter varandra. Gustafsson (1988) säger att det därför återstår för revisorn att göra en 
avvägning mellan dessa.  Här får det antas att revisorns personliga egenskaper, såsom normer, 
värderingar och tidigare erfarenheter tillsammans med revisionsbyråns moral och etik 
kommer att få en avgörande betydelse. Vilken regel revisorn än väljer kommer det att 
medföra att det alltid finns någon som inte tycker att den valda regeln är en legitim förklaring. 
I revisorns fall kommer detta att te sig så att om han väljer att tillämpa anmälningsplikten i en 
viss situation är detta ett oetiskt handlande mot företaget. Företaget kommer även att anse att 
anmälningsplikten inte är en legitim förklaring till revisorns handlande. Väljer han däremot att 
tillämpa tystnadsplikten anses detta handlande vara oetiskt mot företagets öviga intressenter. 
Det är troligtvis här som revisorns egna värderingar kommer in, vad han i slutändan ser som 
rätt eller fel.  
 
I revisorns arbete kommer därför fler institutioner än regler att ha betydelse för revisorns 
handlande. När han utifrån de formella institutionerna inte vet hur han ska agera i vissa 
situationer måste han ta hjälp av de informella institutionerna, såsom etik, moral, normer och 
värderingar. För att söka vägledning för sitt agerande utgår revisorn troligtvis från branschens 
normer, etik och moral. Tillsammans med sina egna värderingar och tidigare erfarenheter 
skapar han sig en uppfattning om ett lämpligt handlande. (se Figur 5 nedan).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figur 5. Teorimodell 
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Kognitiv dissonans kan dock uppstå då revisorns inställning och handlande inte stämmer 
överens med varandra. Detta innebär en känsla av olust hos revisorn. För att minska detta 
problem kan han ändra sitt beteende eller sin attityd. Han kan även intala sig om att det 
oförenliga beteendet inte är så viktigt trots allt. Revisorn kommer därmed att försöka 
eliminera dissonansen för att slippa olustkänslan. Detta är förklaringen till varför inte kognitiv 
dissonans ingår i teorimodellen.  
 
Det är utifrån dessa överväganden och ageranden som revisorn slutligen kommer att uppnå en 
rimlig balans mellan tystnadsplikt och anmälningsplikt. Nilsson & Westerberg (1997) har 
redan för flera år sedan förutspått nödvändigheten av att etik och affärer börjar samverka med 
varandra. 
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3 METOD 
I det här kapitlet förklaras tillvägagångssättet vid skrivandet av uppsatsen. Till en början 
beskrivs den forskningsansats vi använt oss av samt hur vi fick tag på litteratur. Därefter 
behandlas forskningsstrategin följt av forskningsmetoden. Kapitlet presenterar även 
framtagande av intervjufrågor, urval av företag samt genomförande av studie. Vad vi gjorde 
för att undvika eventuella problem som kunde ha gett oss ett missvisande resultat redovisas 
under metodproblem. Slutligen berättar vi om hur vi gick tillväga vid analysen. 
 

3.1 Forskningsansats 
Vår empiri var inriktad mot att förstå revisorers agerande när de måste göra en avvägning 
mellan tystnadsplikt och anmälningsplikt. Vi har därför använt oss av det som Norén (1995) 
kallar aktörssynsättet. Detta synsätt betonar, enligt författaren, den enskilde aktörens tolkning 
av den sociala verkligheten.  
 
Thurén (2000) och Wallén (1993) anger att det finns två sätt som kan användas vid 
teoriuppbyggnad, nämligen induktion och deduktion. Induktion innebär att forskaren drar 
allmänna, generella slutsatser utifrån empirisk fakta. Tillämpas däremot deduktion upprättar 
forskaren, enligt Johansson Lindfors (1993), en modell utifrån teorin, som sedan konfronteras 
med den empiriska verkligheten, i syfte att verifiera om teorin är sann. Eftersom vi började 
med att skapa ett teoretiskt perspektiv som sedan styrde datainsamlingen för att eventuellt 
skapa ny teori, har vi tillämpat en blandning av induktion och deduktion. Detta kallas, enligt 
Johansson Lindfors (1993), för abduktion. Det teoretiska perspektivet har vi använt som ett 
intressefokus, utifrån vilket vi har närmat oss den empiriska verkligheten. Vår undersökning 
har alltså utgått från teori via empiri till teori igen. Detta är ett vanligt tillvägagångssätt bland 
forskare, skriver Johansson Lindfors (1993). 
   
Det finns två metoder att samla in material på, menar Denscombe (2000). Dessa metoder är 
kvantitativa eller kvalitativa. Den kvantitativa undersökningen bygger på siffror och resultaten 
läggs fram i form av diagram och tabeller. Denna metod är, enligt Thurén (2000), en 
förutsättning för induktionen. Vid den kvalitativa forskningen skriver Denscombe (2000) att 
forskaren istället fokuserar på de sätt människor förstår saker på eller beteendemönster. Då 
syftet med vår uppsats var att få en förståelse för hur revisorn agerar då tystnadsplikt och 
anmälningsplikt kommer i konflikt med varandra ansåg vi att en kvalitativ metod var bäst 
lämpad. En annan anledning till detta val var att vi inte endast ville ställa fasta frågor, utan 
även ge revisorerna två scenarier där de öppet fick delge oss hur de skulle agera i dessa 
situationer. 
 

3.2 Litteraturstudie 
Vi inledde detta arbete med att gå igenom litteratur som berörde ämnesområdet. Utifrån detta 
fick vi kunskaper om ämnet samt idéer om hur arbetet skulle kunna genomföras. För att få 
fram den litteratur vi behövde använde vi oss av Luleå tekniska universitets bibliotek samt 
Luleå Stadsbibliotek. Vi gjorde sökningar i databaserna Lucia och Libris samt på Internet. De 
vetenskapliga artiklarna fick vi fram genom att söka i Emerald, Econlit och Ebsco. Även 
InfoLex användes för att vi skulle få en förförståelse till lagarna vi arbetat med. De sökord vi 
använde oss av var; Tystnadsplikt, Anmälningsplikt, Revisor, Revision, God revisionssed, 
Ekonomiska brott, Mänskligt beteende, Etik, Moral och Konflikthantering. Vi sökte även på 
kombinationer av dessa ord och deras engelska motsvarigheter. 
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3.3 Forskningsstrategi 
Denscombe (2000) behandlar fem olika strategier, nämligen surveyundersökningar, 
fallstudier, experiment, aktionsforskning och etnografi. Det engelska ordet survey avser att 
”göra en uttömmande och detaljerad granskning”. Syftet med surveyundersökningar är att 
uppdatera kunskaperna och kännedomen om vissa saker. Detta görs genom att studera 
aktuella förhållanden och skaffa sig en ögonblicksbild av hur saker och ting är vid tidpunkten 
för datainsamlingen. Surveyundersökningen inbegriper dessutom att forskaren reser sig från 
skrivbordsstolen, lämnar arbetsrummet och målmedvetet söker nödvändig information ”där 
ute”. Då vår undersökning gick ut på att föra en dialog med revisorer, för att erhålla 
djupgående kunskap om hur dessa går tillväga för att göra en avvägning mellan tystnads- och 
anmälningsplikt, blev surveyundersökning den mest lämpliga forskningsstrategin för vår 
uppsats. 
 

3.4 Forskningsmetod 
Surveyundersökningar förekommer i en mängd olika former, skriver Denscombe (2000). De 
vanligast förekommande är postenkäter, intervjuer ansikte mot ansikte, telefonintervjuer, 
skriftliga källor samt observationer. Som namnet antyder innebär ”surveyundersökningar 
ansikte mot ansikte” en direkt kontakt mellan forskaren och aktören. Vid denna typ av 
forskningsmetod kan forskaren förvänta sig mer detaljerad och fyllig data. Metoden erbjuder 
även en möjlighet att känna av om aktören lämnar oriktig information på ett sätt som inte är 
möjligt vid telefonintervjuer, och än mindre vid postenkäter. Kontakten ansikte mot ansikte 
ger dessutom forskaren möjlighet att omsorgsfullt välja sina aktörer så att denne får svar från 
just de människor som behövs för att fylla urvalskategorierna. 
 
Intervjuerna kan, enligt Denscombe (2000), vara antingen strukturerade, semistrukturerade 
eller ostrukturerade. Holme & Solvang (1991) påpekar att vid en kvalitativ intervju ska 
forskaren inte använda sig av standardiserade frågeformulär. Orsaken till detta är att denne 
vill att de synpunkter som kommer fram är ett resultat av aktörernas egna uppfattningar. 
Denscombe (2000) förklarar vidare att de semistrukturerade frågorna låter aktören använda 
sina egna ord och utveckla sina egna tankar. Detta, skriver Johansson Lindfors (1993), gör det 
även lättare att upptäcka saker i komplexa frågor. Anledningen till att vi valde intervjuer 
ansikte mot ansikte med semistrukturerade frågor var att detta var ett relativt känsligt ämne, 
varför vi ansåg att denna metod skulle ge ett tillförlitligare resultat. Vi fick även möjlighet att 
avläsa revisorernas kroppsspråk. Dessutom var vissa frågor av komplex karaktär, vilket gjorde 
att det kunde behövas en öppnare förklaring. Då vi tillämpade denna forskningsmetod fick vi 
även möjlighet att ställa följdfrågor. 
 

3.5 Framtagande av intervjufrågor 
Vid framtagande av intervjufrågor bör forskaren, enligt Johansson Lindfors (1993), inleda 
med några enkla frågor av allmän karaktär. Detta är ett bra sätt att nå en öppen relation med 
förtroende för varandra. Vidare bör de övriga frågorna vara av beskrivande karaktär för att få 
aktörerna att tala fritt. Detta bidrar även till att aktörerna behåller sitt engagemang. Frågor 
som däremot kräver ett visst svar bör om möjligt undvikas. 
 
Intervjufrågorna togs fram med utgångspunkt i syftet samt utifrån de befintliga teorierna (se 
Bilaga 2). Vid utformningen försökte vi vara noggranna med att ta med allt som kunde vara 
väsentligt för uppsatsen. Detta för att erhålla så hög giltighet som möjligt. Frågorna 
utformades så att de skulle vara enkla att förstå samtidigt som vi försökte undvika ledande 
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frågor. Innan intervjuerna genomfördes testade vi frågorna på deltagarna i seminariegruppen. 
Vi har på så sätt ökat relevansen och kvaliteten på frågorna. 
 
Vid utformningen av scenarierna tog vi hjälp av Anna Vikström och Annika Nilsson som 
undervisar i ämnena redovisning och revision vid Luleå tekniska universitet. Att vi valde just 
dessa berodde på att de har praktiska erfarenheter inom området och kunde därför hjälpa oss 
att utforma så verklighetstrogna scenarier som möjligt. Tanken med scenarierna var att 
revisorerna skulle göra ett ställningstagande, om de skulle hålla fast vid sin huvudregel eller 
frångå denna för att göra en anmälan. Utifrån detta ville vi få fram om olika revisorer kan 
agera olika i samma situation.  
 

3.6 Urval 
Forskare står ofta inför det faktum att de inte kan samla in material från alla som ingår i 
undersökningskategorin, menar Denscombe (2000). De måste då, enligt författaren, inhämta 
uppgifter från en del av hela kategorin, i förhoppning om att de resultat de får fram stämmer 
överens med resten av populationen. Det går dock inte att förutsätta att resultaten i urvalet är 
representativt för resten av populationen. Ska forskaren ha tilltro till resultaten måste denne 
först och främst göra ett mycket omsorgsfullt urval. Det finns två typer av urvalstekniker. Den 
första brukar kallas sannolikhetsurval och baseras på en föreställning om att de människor 
eller företeelser som ingår i urvalet har valts ut därför att forskaren har en uppfattning om att 
dessa sannolikt utgör ett representativt tvärsnitt av människor eller företeelser i hela den 
population som ska undersökas. Den andra kallas icke-sannolikhetsurval och den bygger inte 
på en sådan kunskap. Eftersom vår undersökning bygger på en djupgående interaktion med ett 
fåtal revisorer samt att deras uttalanden bör vara trovärdiga för revisorkåren blev 
sannolikhetsurval ett självklart val för uppsatsen. 
 
Denscombe (2000) förklarar vidare att sannolikhetsurvalen kan ske på olika sätt. Antingen gör 
forskaren ett slumpmässigt urval, ett systematiskt urval, ett stratifierat urval, ett proportionellt 
stratifierat urval, ett klusterurval eller ett flerstegsurval. Vid ett proportionellt stratifierat urval 
fastställs, enligt Johansson Lindfors (1993), speciella kategorier som uppfattas som 
nödvändiga att ha med i urvalet, och sedan försöker forskaren fylla dessa kategorier i 
proportion till deras förekomst i populationen.  
 
För att underlätta vår undersökning började vi med att begränsa oss till fyra godkända eller 
auktoriserade revisorer inom Luleå kommun. En undersökning kan i praktiken grundas på 
endast en aktör, enligt Johansson Lindfors (1993), men genom att utöka antalet ökar 
trovärdigheten. Anledningen till att vi valde just fyra revisorer i Luleå var att vi såg 
möjligheten att kunna genomföra intervjuer ansikte mot ansikte. Dessutom ansåg vi att fyra 
revisorer skulle räcka för att erhålla den information vi behövde. För att ta reda på vilka 
revisionsföretag som fanns i Luleå använde vi oss av telefonkatalogen. Valet blev sedan att 
intervjua revisorer på de större och medelstora revisionsföretagen eftersom vi trodde att dessa 
var mer insatta i ämnet än de mindre revisionsföretagen. De större och medelstora 
revisionsbyråerna har dessutom ofta tillgång till en egen juridisk avdelning. Vi valde även att 
intervjua både manliga och kvinnliga revisorer för att få ett bredare tvärsnitt av revisorkåren. 
 

3.7 Genomförande av studie 
Till att börja med ringde vi runt till sex större och medelstora revisionsbyråer för att 
undersöka om konflikten mellan tystnadsplikten och anmälningsplikten verkligen var ett 
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problem. Vi fick ganska snabbt bekräftat att problemet existerade. Det var endast en 
revisionsbyrå som inte såg detta som något problem. Detta gjorde att vi kunde fortsätta med 
vår undersökning.  
 
Fyra revisionsbyråer, utav de sex som vi tidigare kontaktat, valde vi sedan att utföra vår 
empiriska studie på. Dessa kontaktades 3-4 veckor innan den planerade intervjun. Vi 
informerade om den undersökning vi höll på att genomföra och frågade om deras samtycke 
till deltagande. Aktörerna gavs dessutom tid att samspråka med sina kolleger för att 
kontrollera att de var lämpade för undersökningen. Tillsammans planerade vi sedan tid och 
plats som passade båda parter. Allt detta enligt Denscombes (2000) rekommendationer. Två 
dagar före intervjutillfället sände vi över scenarierna till revisorerna via e-mail, för att de 
skulle få möjlighet att förbereda sig.  
 
Vi besökte revisorerna för att genomföra intervjuerna under perioden 6-11 maj. Varje intervju 
tog ungefär 45-60 minuter i anspråk. Vid intervjutillfällena användes en bandspelare samt att 
fältanteckningar fördes. Innan intervjuerna påbörjades frågade vi aktörerna om de gick med 
på att vi bandade för att underlätta sammanställningen av materialet. Vi informerade även att 
materialet skulle komma att behandlas konfidentiellt. Detta gick samtliga aktörer med på. 
Wallén (1993) säger att ljudupptagningar kan inverka hämmande på respondenten, därför är 
det viktigt att forskaren går försiktigt tillväga när denne tar upp frågan om att använda 
bandspelare vid intervjun. 
 
Efter varje intervju sammanställde vi materialet medan vi hade det färskt i minnet. Svaren 
skrevs ner på papper allt eftersom vi avlyssnade bandet. Vi deltog båda två vid avlyssningen 
och renskrivningen för att minska risken för missförstånd och felskrivningar. Detta anger 
Johansson Lindfors (1993) ska öka trovärdigheten i undersökningen. Vi frågade även varje 
revisor om det fanns möjlighet att återkomma med kompletterande frågor om det behövdes, 
vilket visade sig gå utmärkt i samtliga fall. Slutligen har vi använt oss av fiktiva namn på 
revisorerna eftersom de önskade att få vara anonyma. 
 

3.8 Metodproblem 
När en kvalitativ undersökning genomförs måste forskaren se upp med en viktig sak enligt 
Thurén (2000), nämligen validitet. Validitet innebär att forskaren verkligen har undersökt det 
denne ville undersöka och ingenting annat, eller som Wallén (1993) uttrycker det ”att 
mätningen inte har några systematiska fel”. För att verkligen undersöka det som var avsett att 
undersöka har vi försökt att ställa de ”rätta” frågorna. Eftersom revisorerna har kunnat svara 
på samtliga frågor vi ställt, såg vi det som ett tecken på att validiteten höjts. 
 
Även intervjuareffekten är något forskaren bör beakta vid personliga intervjuer. Denna 
innebär att intervjuaren kan påverka aktören genom att ställa ”ledande” frågor, skriver 
Denscombe (2000). För att undvika detta har vi testat intervjuguiden på våra 
seminariedeltagare innan vi genomförde intervjuerna.  
 
Eftersom tystnadsplikt och anmälningsplikt är lagregler fanns de endast omskrivna i FAR 
samt i lagboken med tillhörande förarbeten. Då en uppsats bör bygga på vetenskapliga teorier 
uppstod en svårighet för oss. Vi har därför valt att använda oss av vetenskapliga verk på den 
övriga teorin. Det fanns dock ingen litteratur som behandlade hur en revisor agerar när han 
ställs i en situation där han måste göra en avvägning mellan plikterna. För att minska detta 
problem valde vi en abduktiv forskningsansats. Detta för att vi då kunde studera allmänna 
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teorier om mänskligt beteende för att få en förförståelse. Sedan kunde vi gå ut i verkligheten 
och intervjua fyra revisorer om hur det verkligen är och göra en jämförelse med vad teorin 
sagt. 
 
För att öka validiteten ännu mer har vi, som tidigare nämnts, försökt vara noggranna med att 
ta med allt som kunde vara väsentligt för uppsatsen vid utformningen av intervjufrågorna. Vi 
har även deltagit båda två vid avlyssning och renskrivning. Detta för att minska risken för 
missförstånd och felskrivningar. Dessutom har vi ”handplockat” revisorerna för att kunna föra 
en dialog med de aktörer som vi vet har kunskap om ämnet. Handplockningen gjordes genom 
att revisionsbyråerna själva fick utse en lämplig aktör som vi kunde genomföra intervjun med. 
 

3.9 Tillvägagångssätt vid analys 
Att analysera materialet innebär, enligt Denscombe (2000), att forskaren avgör innebörden i 
orden och vilka konsekvenser de får för det ämne som undersökts. För att i det här fallet få en 
bild av hur verkligheten stämde överens med det vi fått fram i teorin gjorde vi en jämförelse 
mellan empiri och teori. 
 
I slutet på teorikapitlet presenterade vi en teorimodell (se Figur 5) som har legat till grund för 
vår undersökning. Intervjuguiden utformades med hjälp av denna modell för att besvara syftet 
med uppsatsen. De svar vi erhöll vid intervjuerna sammanställde vi sedan i en tabell (se 
Tabell 1). Detta för att erhålla ännu mer lättillgänglig information till analysen. I analysen har 
vi försökt lyfta fram de väsentligaste bitarna för att uppfylla vårt syfte. Utifrån detta kunde vi 
sedan analysera fram en modifierad teorimodell (se Figur 6). 
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4 EMPIRI 
I detta kapitel redovisas resultaten från intervjuerna. De fyra revisorernas svar kommer att 
redovisas var för sig. Varje revisor har först fått svara på några allmänna frågor, för att 
sedan ta ställning till två scenarier. Kapitlet avslutas med en sammanställning av alla 
revisorers svar. 
 

4.1 Revisor Lindberg 
Revisor Lindberg är auktoriserad och har arbetat som revisor i 17 år. Hon har själv varit i den 
situationen att hon har behövt göra en avvägning mellan tystnadsplikt och anmälningsplikt. 
Den revisionsbyrå som Lindberg arbetar åt har tillgång till en egen juridisk avdelning. 
 

4.1.1 Tolkning av lagrummen om tystnadsplikt och anmälningsplikt 
Lindberg tycker att det är jättesvårt att tolka lagrummet om anmälningsplikt, eftersom det inte 
är särskilt tydligt. Det anger inga specifika fall om och hur en revisor ska agera, utan det är 
individuella bedömningar som gäller. Det är upp till varje enskild revisor att avgöra hur han 
ska agera i varje enskilt fall. ”Sedan får man hoppas att en annan revisor hade gjort samma 
bedömning”, säger Lindberg. En revisor måste hela tiden ha väsentlig retorik med sig 
poängterar Lindberg, samtidigt som hon önskar att det kommer tydligare regler. Trots detta 
anser sig Lindberg kunna utläsa när hon är anmälningsskyldig eller inte. 
 

4.1.2 Anmälningspliktens utveckling 
Den skillnad som uppstod vid tillkomsten av anmälningsplikten var att revisorer fick en 
skyldighet att anmäla vid misstanke om brott, berättar Lindberg. Tidigare fick en revisor inte 
prata med en åklagare. Det dagliga arbetet eller det sätt revisorer arbetar på har dock inte 
påverkats fram till idag, men det kommer troligtvis att göra det framöver, tror Lindberg. Detta 
allt eftersom det kommer in fler anmälningar. Än så länge är samarbetet mellan revisor och 
åklagare ovant och det kommer att ta tid innan det flyter på bra. ”Revisorer ligger inne med 
mycket information så lagen bör helt klart finnas”, säger Lindberg. Revisorer ska ha en 
skyldighet att anmäla om det är uppenbart att det rör sig om ekonomiska brott. Troligtvis 
finns det ingen annan än revisorerna som kan upptäcka brott och göra en anmälan. En 
aktieägare anmäler mest troligt inte sig själv och den anställde kanske inte heller gör det. 
Skatteverket kan eventuellt se det, men det är revisorerna som har den totala insynen, 
förklarar Lindberg. 
 

4.1.3 Revisorns agerande vid avvägning mellan plikterna 
Lindberg förklarar att grunden för en revisor är tystnadsplikten. Ser revisorn sedan att det 
uppkommer ett brott i redovisningen måste styrelsen kontaktas för att få en förklaring. 
Revisorn skriver då en erinran till styrelsen där det framgår vad som är det misstänkta brottet 
samt vad det är för handlingar som saknas. Styrelsen får sedan två veckor på sig att korrigera 
händelsen. Har inte det skett inom två veckor måste revisorn kliva av från uppdraget och göra 
en anmälan till åklagare. Även om lagen funnits i fem år så är den relativt ny. Framöver 
kommer det mest troligt fler fall, men än så länge är det oerhört sällsynt att revisorer anmäler 
även fast de kanske har skyldigheten, hävdar Lindberg.  
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Lindberg berättar att de på hennes revisionsbyrå har interna jurister som arbetar med den här 
typen av frågor och som revisorerna kan diskutera med, plus att det även finns andra erfarna 
revisorer att rådfråga. På så sätt kan revisorerna besluta hur den formella gången ska vara 
innan de går så långt att de gör en anmälan och tar kontakt med en åklagare. Gör revisorn en 
anmälan kan det resultera i att det blir ett åtal under utredningen och visar det sig sedan att 
revisorn har fel kan det reviderade företaget skadas. ”Det vill till att man är säker på sin sak”, 
säger Lindberg. ”Har jag inte gjort en anmälan och det senare visar sig vid en polisutredning, 
konkurs eller liknande eller att någon annan gör en anmälan, och det är uppenbart att brott 
har begåtts och jag inte gjort en anmälan, får jag en anmärkan och i värsta fall kan jag bli av 
med min auktorisation”, förklarar Lindberg. Det kommer troligtvis fler fall i framtiden och 
när dessa börjar dyka upp blir nog revisorerna mer och mer på sin vakt och kanske anmäler 
mer, men det är synd att det ska behöva gå så långt, anser Lindberg. ”Fortfarande sitter det i 
ryggmärgen att vi har vår tystnadsplikt, man går inte vidare utan kliver hellre av som 
revisor”, säger Lindberg. 
 
Det är upp till varje revisor att sätta sig in i de här reglerna och ”tyvärr”, säger Lindberg, ”är 
det väl så att inte riktigt alla har gjort det och är inte införstådda i vad anmälningsskyldighet 
innebär”. Det krävs en diskussion kring olika typer av ekonomiska brott som kan förekomma. 
Lindberg anser att det inte är något revisorer prioriterar eller slår på trumman för att nu måste 
det börja anmälas. Det förs idag ingen sådan diskussion, men den kommer säkerligen. 
Revisorerna har varit uppmärksammade negativt på flera sätt, i Skandia affären och andra 
skandaler, där de inte utfört revisionen på ett korrekt sätt. Lindberg tror att det kanske måste 
komma ett tryck utifrån omgivningen för att revisorerna ska agera på ett tydligare sätt. ”Det 
borde ju komma från oss själva, men det kanske är lättare om aktieägarna börjar protestera 
som i Skandia fallet”, säger Lindberg. Detta leder till att revisorsrollen blir mer 
uppmärksammad och det blir ännu viktigare att agera på ett fullständigt korrekt sätt. Det kan 
få en positiv effekt, bedömer Lindberg. 
 

4.1.4 Scenario 1 
Angående fordran på företagsledaren (se Bilaga 2) anser Lindberg att det rör sig om ett 
förbjudet lån. Lindberg skulle ha agerat som revisorn i scenariot och påtalat denna situation i 
revisionsberättelsen. ”Även om lånet reglerats under årets gång får man inte låna pengar”, 
förklarar Lindberg. Frågan är sedan om det blir aktuellt att gå vidare och göra anmälan till 
åklagare. En förutsättning för anmälan, enligt Lindberg, är att en borgenär har tagit skada. 
Skulle det visa sig att en aktieägare, bank eller en leverantör inte fått sina pengar för att 
ägaren tagit dem själv, anser Lindberg att det kan bli aktuellt med en anmälan. Har inte någon 
annan kommit till skada skulle Lindberg endast göra en anmärkning och avgå som revisor i 
företaget. Troligtvis skulle Lindberg klivit av redan tidigare, eftersom detta har pågått i flera 
år samt att anmärkningar har gjorts i revisionsberättelsen. Är beloppet stort i förhållande till 
det egna kapitalet eller resultatet är en revisor skyldig att göra en anmärkning, berättar 
Lindberg. 
 
Lindberg påpekar att det i detta scenario även kan bli skattebrott, om skulden som finns 
omvandlas till lön. Betalar inte företagsledaren tillbaka skulden i början av året, kan denne 
senare under året skriva bort företagets fordran. Fordran ska då hanteras som lön samt att det 
ska betalas arbetsgivaravgifter och skatt på den. Dessa förpliktelser kommer då att betalas in 
för sent. Detta kan bli minst en anmärkning i revisionsberättelsen, ”men jag skulle fortfarande 
inte gå så långt att en anmälan blir aktuell”, säger Lindberg. 
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4.1.5 Scenario 2 
Gällande jacuzzin till en anställd (se Bilaga 2) anser Lindberg att den ska hanteras som lön. 
”Det rör sig om ersättning för arbete”, påpekar hon. Företaget har inte behandlat det som lön 
och därmed inte betalat in skatt och arbetsgivaravgifter. Lindberg skulle göra en anmärkning 
på det till företagsledaren, men däremot inte i revisionsberättelsen, om det rör sig om en 
enskild händelse. I det här företaget är det dessutom en ganska liten transaktion, poängterar 
Lindberg. 
 
Skulle det visa sig att det här fallet inte är det enda, kan man säga att det är ett mönster och då 
skulle Lindberg göra en anmärkning på det i revisionsberättelsen. Det är ett felaktigt beteende 
där skatt och andra avgifter inte hanterats rätt. Ser Lindberg att det återkommer skulle hon 
inte heller sitta kvar som revisor i företaget. ”Att anmäla det som brott blir dock inte aktuellt”, 
avslutar Lindberg.  
 

4.2 Revisor Robertson 
Revisor Robertson är auktoriserad revisor och har arbetat med revision i 9 år. Robertson har 
själv befunnit sig i en situation där han gjort en avvägning mellan tystnadsplikt och 
anmälningsplikt. Han hade då möjlighet att ta hjälp av sin revisionsbyrås interna experter och 
en extern advokat. 
 

4.2.1 Tolkning av lagrummen om tystnadsplikt och anmälningsplikt 
Robertson anser att själva graden ”kan misstänkas” är omöjlig för en revisor att bedöma. ”Vi 
är ju inte utbildade i brott”, påpekar Robertson, ”varken att upptäcka brott eller vad olika 
misstankegrader innebär”. Frågan är om en anmälan ska göras så fort revisorn hittar något 
och kunden inte vill ändra på det. Vid revisionen sätter Robertsson upp ett väsentlighetstal. 
Visar revisionen att företaget ligger över det talet, kan det leda till en anmälan. Robertson 
anser dock att det inte går att gnälla på allt. Han menar att egna värderingar blir avgörande för 
vad som ska anses vara anmälningsskyldigt eller inte. Robertson tycker att han har ganska 
klart för sig vid vilka tillfällen han är anmälningsskyldig.  
 

4.2.2 Anmälningspliktens utveckling 
I samband med att anmälningsplikten kom anser Robertson att det inte pratades så mycket om 
den. Han säger ”det blev bara ännu mer prat om att vi har tystnadsplikt, ingen ska komma här 
och säga att vi ska börja anmäla”. Revisionen ser ut som den alltid har gjort, det är först när 
revisorn hittar några oegentligheter som reglerna ser annorlunda ut nu. Robertson anser att det 
har börjat talas mer om anmälningsplikten under de senaste åren. Myndigheter har ansett att 
revisorer gör för lite, speciellt nu när alla skandaler har uppdagats. ”Det kanske börjar bli mer 
acceptans för det här i och med att kunskapen växer”, säger Robertson. Anmälningarna 
kommer att öka i takt med att revisorernas kunskap blir större vad gäller om och när en 
anmälan ska göras, samtidigt som tillsynen över revisorer ökar, konstaterar Robertson.  
 
Robertsons intryck är att det inte har skapats någon norm inom branschen om hur en revisor 
ska gå tillväga då han överväger att göra en anmälan. Han tror inte heller att regeln om 
anmälan praktiseras annat än vid grava fall. Robertson säger att ”det krävs så väldigt lite för 
att en anmälan ska göras, men det tror jag inte accepteras inom branschen”. I Norrbotten är 
det väldigt få anmälningar överhuvudtaget. I hela landet görs det kanske 50 anmälningar per 
år. ”Det skulle nog kunna vara 50 per byrå skulle jag kunna tro, om man börjar titta på det”, 
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konstaterar Robertson. Orsaken till att så få anmälningar görs tror han kan vara att revisorn 
anser sig ha gjort tillräckligt med att skriva en oren revisionsberättelse. Det kan också vara så 
att revisorn inte vill stöta sig med kunden, men det gör han även med en oren 
revisionsberättelse, fastställer Robertson.  
  
Rent spontant anser Robertson att anmälningsplikten är en lag som kommit till för att snabba 
på processen att stoppa oseriösa företagare ”och det kan väl vara vettigt”, säger han. Det är en 
bra lag, men den innebär att det är ytterligare något för revisorerna att lära och det är 
betungande. Robertson tror att lagen i framtiden kommer att minska den ekonomiska 
brottsligheten. Nu är det för få anmälningar för att den ska göra någon nytta, menar han. De få 
anmälningarna kan nog även bero på att Polismyndigheten inte har tillräckligt med resurser 
för att utreda de anmälningar som kommer in. ”Detta kan också vara ett skäl till varför syftet 
med denna lag kan komma att misslyckas”, tillägger Robertson. Det har alltid varit 
tystnadsplikten som har gällt över allting annat. Tystnadsplikten sitter som inpräntad i 
ryggmärgen, hävdar Robertson. 
 
För att anmälningarna ska öka anser Robertson att det behövs mer utbildning samt fler yngre 
och nyutbildade revisorer. ”Jag tror att det kommer att komma fler och fler anmälningar i 
framtiden när man vaknar upp och inser hur lite det är som krävs för att det ska till en 
anmälan”, säger Robertson. Han menar vidare att branschen väntar på att praxis ska komma 
som säger hur det ska vara.  

 

4.2.3 Revisorns agerande vid avvägning mellan plikterna 
Misstänker Robertson ett brott i företaget som han reviderar kontrollerar han först med 
kunden vad som har hänt. Sedan kontrollerar han internt med en expert och externt med en 
advokat. ”Är vi eniga om att det handlar om ett brott gör jag en anmälan”, säger Robertson. 
För att göra en avvägning mellan tystnadsplikt och anmälningsplikt säger han att det i första 
hand är reglerna, god revisorssed och god redovisningssed som gäller. Om reglerna säger han 
att ”är det på ett visst sätt så får man ju lov och följa det”. Därefter tar Robertson hjälp av den 
praxis som arbetats fram. Ju mindre branschen tar åt sig av saker och ting, desto mindre blir 
det för den enskilde revisorn att ta hjälp av, menar Robertson. Branschen kommer nog att lära 
sig mer och mer hur sådana här situationer ska hanteras. Han tror inte att det är så att 
revisorerna är rädda, utan de vet inte när de ska anmäla. Det är för dålig praxis ännu, påpekar 
Robertson. 
 

4.2.4 Scenario 1 
När det gäller fordran på företagsledaren anser Robertson att det handlar om ett förbjudet lån. 
Han tror dock att han skulle ha gjort en anmärkning redan 2001 och 2002. Robertson menar 
vidare att det inte handlar om något rekordstort företag. Att, som under 2001, ta 40 000 kr 
som förskott är mycket, tycker Robertson. Han säger att han även hade anmärkt på 
utdelningen som ägde rum under 2002, eftersom det framgår att det inte funnits tillräckligt 
med utdelningsbara medel i företaget. Vid bokslutet 2004 skulle Robertson påpeka att 
företaget måste göra om fordran till lön och korrigera det den vägen. ”Det kan tänkas bli 
skattebrott också”, tillägger han. Orsaken till det är att även om företaget korrigerar fordran 
anser Robertson att företaget trots detta är försenad med skatt och andra avgifter.  
 
Robertson väljer dock att stanna vid att göra en anmärkning i revisionsberättelsen. Orsaken 
till att han inte går så långt som att göra en anmälan är att företagsledaren inte har ”mörkat” 
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lånet. ”Det är ju inte så att företagsledaren har sagt att det är pengar i kassan eller 
kundfordringar eller liknande, det är ju hela tiden redovisat som ett lån”, säger Robertson. 
Därför tycker han att det inte är ett brott. I ett sådant här sammanhang är det minst två stycken 
som tittar på situationen så att revisorn inte tänker fel. Är det risk för anmälan tar Robertson 
hjälp internt av deras experter inom området, dessa är dock inte jurister. Skulle det vara 
nödvändigt tar han extern hjälp i form av advokater. 
 

4.2.5 Scenario 2 
Angående jacuzzin som den anställda fått istället för lön, anser Robertson att det handlar om 
skattebrott alternativt bokföringsbrott. Han anser vidare att beloppets storlek kan vara av 
väsentlig betydelse i sådana här fall. ”Jag skulle försöka få företaget att korrigera detta så att 
det blir lön och att de betalar sociala avgifter och skatt på detta”, säger Robertson. Korrigeras 
detta leder det inte till någon åtgärd från Robertson sida. Korrigerar företagsledaren inte detta 
till lön inom två veckor blir det en anmälan, menar Robertson. Detta beslut tar han dock först 
efter att ha rådfrågat lite erfarnare kolleger.  Vid svårare situationer tar han även kontakt med 
interna och externa experter, ”så vi inte gör bort oss”, tillägger Robertson.  
 

4.3 Revisor Nygård 
Revisor Nygård är auktoriserad revisor och har arbetat som det sedan 1986. Nygård har inte 
själv varit i den situationen där han har varit tvungen att göra en avvägning mellan 
tystnadsplikt och anmälningsplikt. Han har däremot kolleger som befunnit sig i en sådan 
situation. På Nygårds revisionsbyrå finns det dessutom interna jurister som revisorerna kan 
rådfråga. 
 

4.3.1 Tolkning av lagrummen om tystnadsplikt och anmälningsplikt 
Nygård anser inte att det är några direkta problem med att tolka lagrummen. Han menar att en 
revisor känner på sig när det dyker upp ett fall som kan bli föremål för en anmälan. 
Misstankegraden ”kan misstänkas”, som det står i lagrummet om anmälningsplikt, är ”lite 
luddigt, men det är ju ändå en riktlinje”, bedömer Nygård. Misstanke har enligt Nygård med 
intuition att göra. Han tycker dock att det kan vara lite svårt, i och med att han själv inte är 
jurist, att veta hur kraftigt det misstänkta brottet är och vad det kan leda till. I sådana lägen 
säger Nygård att det är bra att det finns experter som kan bedöma situationen. 
 
Nygård framför även att han inte vet ”på rak arm” när han är anmälningsskyldig, men han är 
av den åsikten att ”man väcks väl av en varningsklocka”. Han tror inte att en revisor vet till 
hundra procent när han ska anmäla förrän han har varit med om det. Det viktiga är dock att 
revisorn vet att han har anmälningsplikt gentemot kunden och att den kan aktualiseras, 
konstaterar Nygård. 
 

4.3.2 Anmälningspliktens utveckling 
Enligt Nygård innebar anmälningspliktens tillkomst ingen större förändring för revisorerna. 
Han anser dock att det har blivit skillnad sedan lagen kom i form av att nu får en revisor 
anmäla. ”Förut gjordes det aldrig någon anmälan, då hade man tystnadsplikt, vi fick inte 
anmäla”, säger Nygård. Dessutom är nog revisorerna lite förskonade ifrån sådant här uppe i 
Norrbotten, konstaterar Nygård.  
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Anmälningsplikten kommer att få betydelse i framtiden, men det kommer att ta tid eftersom 
det är ett helt system som ska ändras, säger Nygård. Det är bland annat revisorns ålder och 
tradition som har betydelse för om revisorn väljer att anmäla eller inte. ”Det är svårare att 
ändra uppfattning om man har trettio år i yrket”, säger Nygård. För att anmälningsplikten ska 
kunna rota sig krävs det att det framkommer praxis som pekar på situationer där revisorn 
borde ha gjort en anmälan, menar Nygård. ”Det skulle säkert sätta fart på anmälningarna”, 
konstaterar han. Nygård tror även att skandalerna som skett i Sverige kommer att ha en viss 
betydelse för anmälningspliktens framfart. ”Vill företagen hålla på och manipulera så kan det 
vara svårt även för oss revisorer att upptäcka brott”, påpekar Nygård. 
 

4.3.3 Revisorns agerande vid avvägning mellan plikterna 
Vid en avvägning mellan plikterna skulle Nygård först göra en egen bedömning om hur stort 
problemet egentligen är. Han skulle ta ställning till vad det är för slags brott företaget har gjort 
och hur pass allvarligt det är. ”Därefter skulle jag diskutera med mina kollegor som varit med 
om detta och se vad de tycker”, säger Nygård. Anser en revisor att han är lite osäker, går han 
vidare och tar kontakt med de interna juristerna som får ge sin syn på det hela. De kan ofta 
säga på en gång om situationen kan släppas eller om det krävs en vidare utredning. Juristerna 
sätter sig djupare in i situationen och söker i förarbeten till lagen, för att se vad som är 
avsikten med denna. Nygård anser att lagtexten är en sak och praxis en annan. ”Ju mer praxis 
det kommer på området desto lättare blir det för oss revisorer”, påpekar han. 
 
En revisor måste ge all väsentlig information om det reviderade företaget till juristerna, 
berättar Nygård. Därefter tas en diskussion med företaget för att erhålla deras version. 
Kommer revisorn sedan fram till att det är anmälningspliktigt måste han agera. ”Det måste gå 
fort, det är inget man kan skjuta fram i tiden”, säger Nygård. 
 
Revisionsbyrån där Nygård arbetar har som policy att de alltid i en avvägningssituation ska 
prata med en annan kvalificerad revisor och, om det behövs, även med deras interna experter. 
Genom att jämföra sina åsikter med en kollega tycker Nygård att han får ett bra ”bollplank”. 
På så sätt får revisorn veta om han är för snäll, för sträng eller om han är på samma linje som 
de andra. Det kan lätt hända att en revisor tänker fel när han sitter och arbetar. ”Det är bra att 
få lite andra synpunkter”, förklarar Nygård. Innan policyn blev till en, för revisionsbyrån, 
intern policy säger Nygård att ”revisorerna ändå hade det med sig”. 
 
Vid en eventuell avvägning ligger lagarna alltså i botten, men revisorn måste även göra lite 
egna värderingar, anser Nygård. Han framhåller att revisorn tar en risk om han låter vissa 
saker passera, trots att han vet att det är anmälningspliktigt. ”Det kan ju vara så att man är 
beroende av kunden, men då är man illa ute om man låter sådant börja styra”, avslutar 
Nygård. 
 

4.3.4 Scenario 1 
Nygård anser att fordran på företagsledaren är ett förbjudet lån. Han börjar dock med att 
påpeka att han inte hade skrivit rena revisionsberättelser de första två åren. Nygård säger att 
trots att det inte framgår varför företagsledaren agerar på detta sätt, är det ett uppenbart fel i 
och med att han sätter in pengar direkt efter årsskiftet. Rör det sig om en mindre summa 
pengar brukar Nygård inte göra någon anmärkning. Handlar det exempelvis om 3 000-5 000 
kr kan revisorn, enligt Nygård, anta att det är ett utlägg som företagsledaren har gjort som har 
hamnat fel. I ett sådant fall kan det ses som ett förskott på lönen som regleras den vägen. 
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”Men det här uttaget där man manipulerar fram och tillbaka skulle ha lett till en anmärkan”, 
säger Nygård. Dessutom handlar det i detta fall om en betydligt större summa pengar. 
 
Vid bokslutet 2004 funderar Nygård på om det finns någon åtgärd, utöver en anmärkning som 
han skulle behöva vidta. ”Rent anmärkningsmässigt kan man inte göra så mycket mer, det är 
bara att fortsätta skriva en anmärkan”, tillägger Nygård. Visar sig andra problem i företaget 
skulle Nygård fundera på att avgå som revisor, men är det bara det här lånet blir det bara en 
anmärkning. Anledningen till att Nygård i det här fallet väljer att inte anmäla, är att det inte 
handlar om förskingring eller liknande. Det här är ett helt öppet förbjudet lån som revisorn har 
blivit uppmärksammad på och fått lämna över till Skatteverket. ”Vi är ju medvetna om det här 
lånet, det är inga försök att dölja det här så det är inte anmälningspliktigt”, avslutar Nygård. 
 

4.3.5 Scenario 2 
Nygårds agerande i det fallet där en anställd fått en jacuzzi istället för lön beror lite på 
beloppet. Hade det rört sig om ett tvättställ skulle han ha påpekat till företaget att det är fel 
och att det måste rättas till. Nygård hade inte gjort någon anmärkning i revisionsberättelsen, 
eftersom det inte rör sig om något väsentligt belopp. Handlar det däremot om 25-30 000 kr är 
det direkt en anmärkning, anser Nygård. Företaget har inte fullföljt sina skatter och avgifter. 
Även om företaget betalt övriga förpliktelser i rätt tid, är skatter och avgifter för den månaden 
då transaktionen ägt rum inte betalda i rätt tid. Nygård skulle göra en anmärkning i 
revisionsberättelsen, plus att han skulle överväga att sända in till Skatteverket.  
 
Skulle det visa sig att detta är praxis inom företaget skulle han definitivt skicka in en 
anmärkning till Skatteverket. Nygård säger att ”jag tror inte jag skulle gå så långt som att 
anmäla”. Visar det sig att alla anställda får sådana här skattefria ersättningar, skulle Nygård 
vara i kontakt med hans revisionsbyrås juristavdelning för att höra vad de anser om 
situationen. ”Vi får inte göra en anmälan själv utan att prata med våran juristavdelning 
först”, tillägger Nygård. Innan Nygård och revisionsbyrån han arbetar på gör en anmälan till 
åklagare, ska brottet medföra ett pläderat straff på minst två år. ”Det är ganska höga krav för 
att vi ska anmäla”, konstaterar han. 
 

4.4 Revisor Melander 
Revisor Melander är godkänd revisor och började arbeta på revisionsbyrå redan 1989. 
Melander har själv aldrig varit i den situationen att han behövt göra en avvägning mellan 
tystnadsplikt och anmälningsplikt, men en kollega på revisionsbyrån har varit med om det. På 
Melanders revisionsbyrå har de inte tillgång till en egen juridisk avdelning.  
 

4.4.1 Tolkning av lagrummen om tystnadsplikt och anmälningsplikt 
Melander vidmakthåller att tolkningen av lagen inte är lätt, men ”på något sätt har man en 
rättsmedvetenhet i bakhuvudet”, säger han. Det inte säkert att den normen alltid stämmer 
överens med de regler som finns, men förhoppningsvis ligger den någorlunda i nivå med 
lagen. Rör det sig om grova grejer är det en självklarhet att revisorn ska göra en anmälan. 
Enligt Melander förvärvar en revisor hela tiden någon form av egen rättspraxis som han har 
med i bagaget, eller som han själv uttrycker det ”man är ju ingen maskin, man tar ju in 
intryck, ser i media och domar, ja överallt”. På detta sätt, förklarar Melander, utarbetar 
revisorer en egen rättsnivå, som gör det lättare att tolka lagen.  
 



 EMPIRI 

4.4.2 Anmälningspliktens utveckling 
När anmälningsplikten kom fick revisorerna ännu en arbetsuppgift och ett nytt 
ansvarsområde, påpekar Melander. Det blev inte någon direkt aha-upplevelse att ”den där 
situationen har jag släppt tidigare, men vad ska jag göra nu”. Det var mer att det blev 
ytterligare en börda för revisorerna att bära, berättar Melander. Rent generellt gillar Melander 
inte den nya lagen, men han tillägger att den i vissa situationer kan vara befogad.  
 
Melander beskriver vidare att arbetsuppgifterna för hans egen del inte har förändrats sedan 
lagens tillkomst. ”Det tar ett tag innan nyheter hinner sätta sig”, säger Melander, ”de ska 
successivt inarbetas”.  I och med att lagen är ganska ny har inga normer hunnit fastna än. 
Skulle alla revisorer följa lagen rakt av skulle det nog finnas otroligt mycket att anmäla, 
framhäver Melander. Utvecklingen framledes kommer leda till att det görs fler anmälningar. 
Nya normer utarbetas successivt där det framgår vad som ska anmälas. Revisorerna kommer 
att ta åt sig av det och lägga det till sin egen praxisbank och därmed börja tillämpa dessa 
normer mer frekvent, poängterar Melander. 
 

4.4.3 Revisorns agerande vid avvägning mellan plikterna 
När en revisor ska göra en avvägning mellan plikterna börjar han med att bedöma om det är 
en situation som medför anmälningsplikt eller inte, säger Melander. Kommer han fram till att 
det ska anmälas blir tystnadsplikten underordnad. Vissa kriterier finns utarbetat i lag angående 
vad som ska anmälas, tillägger Melander.  
 
Hamnar en revisor i en situation där han inte är säker på om den är anmälningspliktig, men 
misstänker att det kan vara så, måste han se till att han blir så pass säker att han vet hur han 
ska handla, framför Melander. ”Själv skulle jag börja med att läsa in mig på praxis”, säger 
Melander. Det kommer disciplinärenden och liknande tryck som är praxis, som revisorer ska 
ta del av. Melander poängterar att det i vissa fall även kan bero på vem kunden är. Det kan 
ibland vara ”bättre fria än fälla”, som Melander uttrycker det. Revisorn skapar en viss 
relation till kunden. Ju starkare en relation är, desto svårare blir det att göra en anmälan. Står 
revisorn i en neutral situation, utan relation till kunden, skyddar han ofta sin egen rygg och 
gör en anmälan, förklarar Melander. Är det däremot en kund som revisorn har en relation till, 
kommer han troligtvis inte att anmäla om det är lite osäkert. Är osäkerheten stor kan 
Melander i slutändan ta en diskussion med kollegerna internt eller vända sig till FAR eller 
SRS som hans revisionsbyrå är ansluten till, nämner han.  
 
Genom att göra dessa bedömningar skapas normer inom revisionsbyrån, förklarar Melander. 
Det en revisor har bedömt blir en slags sanning. Är en revisor osäker i en situation, går han 
tillbaka i tiden och gräver i kunskapsbanken. Melander berättar vidare att på hans 
revisionsbyrå har de en gång om året en revisorsträff internt, där revisorerna utbyter 
erfarenheter. De intryck de tar, samlar de i sin egen kunskapsbank och använder det sedan 
som praxis, berättar Melander. 
 

4.4.4 Scenario 1 
Vad gäller fordran på företagsledaren anser Melander att det endast finns ett svar. Det rör sig 
om ett lagbrott, strider mot ABL och har inträffat upprepade gånger. Revisorn bör därför 
skriva en oren revisionsberättelse även 2004, konstaterar Melander. Det fungerar rent 
praktiskt så att revisorn gör sin bedömning och skriver sedan en revisionsberättelse som 
skickas in till Skatteverket. Frågan blir sedan om revisorn måste gå vidare. I det här fallet 
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säger Melander rent spontant att det inte hade blivit aktuellt med en anmälan. Mest troligt 
hade Melander gjort en anmärkning redan tidigare år. ”Det rör sig om ett förbjudet lån”, säger 
Melander, ”så en oren revisionsberättelse hade jag nog skrivit redan 2001”. 
 

4.4.5 Scenario 2 
Angående jacuzzin som är inköpt till en anställd konstaterar Melander att det rör sig om en 
lönekostnad som inte är rätt redovisad. Det är ett betydande belopp som helt klart ska 
redovisas på ett lönekonto, därför måste det bli en anmärkning, säger Melander. En oren 
revisionsberättelse kommer att skrivas, som även skickas in till Skatteverket. När detta är 
gjort anser Melander att det är Skatteverkets sak att avgöra om de ska gå vidare med fallet. 
 

4.5 Sammanställning av intervjuer 
 
 Lindberg Robertson Nygård Melander 

Godkänd/ 
auktoriserad? 

Auktoriserad Auktoriserad Auktoriserad Godkänd 

Arbetat som revisor 
i… 

17 år 9 år 18 år 9 år 

Har avvägning 
gjorts mellan 
plikterna? 

Ja, jag själv Ja, jag själv Ja, på byrån Ja, på byrån 

Avvägningen 
gjordes så här… 

Egna värderingar 
tillsammans med 
hjälp från jurister 
och kollegor 

Med hjälp av 
kollegor, interna 
experter samt 
externa jurister 

Med hjälp av 
kollegor och 
interna jurister 

Egna värderingar 

Skapas normer 
inom byrån? 

Nej, reglerna 
gäller 

Ja, policyn att 
alltid kontrollera 
med en kollega är 
en sorts norm 

Ja, policyn att 
alltid kontrollera 
med en kollega är 
en sorts norm 

Ja, man går bakåt 
och ser hur man 
bedömt tidigare 

Skapas normer 
inom branschen? 

Nej, reglerna 
gäller 

Nej, reglerna 
gäller 

Vi måste vända 
oss till experter 

Ja, i och med att 
nya lagar kommer 

Viktigaste faktorn 
vid avvägningen? 

Hur grovt brottet 
är och egna 
värderingar 

Regler, god 
revisorssed och 
praxis 

Hur grovt brottet 
är 

Först lagen och 
sedan egna 
värderingar 

Problem att tolka 
lagrummet? 

Ja Ja Ja och nej Ja 

Vet när anmälan 
ska göras? 

Ja Ja Inte direkt Inte direkt 

Anmälningspliktens 
innebörd/betydelse? 

Anmälnings-
skyldig 

Anmälnings-
skyldig vid 
upptäckt av brott 

Anmälnings-
skyldig om brottet 
leder till fängelse i 
minst två år 

Anmälnings-
skyldig vid grova 
fel 

Har betydelsen 
förändrats under 
åren? 

Ingen förändring 
ännu, men det 
kommer att bli 
vanligare med 
anmälningar 

Det har börjat talas 
mer om ämnet, 
kommer att bli 
vanligare med 
anmälningar 

Det kommer att bli 
vanligare med 
anmälningar 

Har inte hunnit 
fastna än, men det 
kommer att bli 
vanligare med 
anmälningar 

Har egen juridisk 
avdelning? 

Ja Nej Ja Nej 
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 Lindberg Robertson Nygård Melander 

Scenario 1 Ingen anmälan, 
endast anmärkan i 
revisions-
berättelsen 

Ingen anmälan, 
endast anmärkan i 
revisions-
berättelsen 

Ingen anmälan, 
endast anmärkan i 
revisions-
berättelsen 

Ingen anmälan, 
endast anmärkan i 
revisions-
berättelsen 

Scenario 2 Ingen anmälan, 
endast anmärkan i 
revisions-
berättelsen 

Anmälan om 
företaget inte 
korrigerar detta 
inom två veckor, 
annars ingen 
åtgärd 

Ingen anmälan, 
endast anmärkan i 
revisions-
berättelsen 

Ingen anmälan, 
endast anmärkan i 
revisions-
berättelsen 

 
Tabell 1. Sammanställning av intervjuer.



 ANALYS 

5 ANALYS 
I det här kapitlet kommer vi att analysera resultaten från vår empiriska undersökning och 
jämföra det med den teoretiska referensramen. Vi har försökt att lyfta fram de viktigaste 
bitarna från empirin för att besvara syftet. Sist i kapitlet kommer vi att presentera den 
modifierade teorimodellen. 
 

5.1 Tystnadsplikt 
Samtliga revisorer är eniga om att grunden för en revisors arbete är tystnadsplikten. De hävdar 
att det i alla tider varit tystnadsplikten som gällt över allting annat. Lindberg och Robertson 
slår även fast att det fortfarande sitter inpräntat i ryggmärgen att revisorn har tystnadsplikt.  
Revisionsplikten skulle inte kunna uppfyllas till fullo om inte tystnadsplikten var lagstadgad, 
skriver Moberg (2003). Revisorns tystnadsplikt är därför, enligt FAR (1998), ett absolut måste 
i revisorns arbete och ska därmed utgöra deras grund.  
 
Melander klargör att det är endast då revisorn hamnar i en situation där anmälningsplikten är 
ett faktum som tystnadsplikten blir underordnad. Även FAR (2002) har klargjort att 
anmälningsplikten går före tystnadsplikten vid misstanke om brott. 
 

5.2 Anmälningsplikt 
Revisorerna i vår undersökning anser att den skillnad som uppstått i samband med den nya 
lagen om anmälningsplikt, är att revisorer nu får göra en anmälan. Tidigare fick en revisor 
inte prata med en åklagare. Robertson tror även att anmälningsplikten tillkommit för att 
snabba på processen att stoppa oseriösa företagare. I övrigt har lagen inte medfört några större 
förändringar i revisionsarbetet, bedömer revisorerna. Lindberg och Robertson poängterar att 
lagen är bra samt att en revisor ska ha en skyldighet att göra en anmälan om det är uppenbart 
att det rör sig om ekonomiska brott. Melander däremot, gillar rent spontant inte den nya lagen, 
men han tillägger dock att den kan vara befogad i vissa situationer. Robertson och Melander 
är ense om att anmälningsplikten medfört ännu en arbetsuppgift och ett nytt ansvarsområde, 
vilket ses som betungande. I teorin har även Moberg (2003) fastställt att den nya regeln 
innebär att revisorerna får vissa nya skyldigheter att agera vid misstanke om brott från 
styrelseledamots eller VD:s sida. 
 
Tre av revisorerna är ense om att lagrummet för anmälningsplikten är svårt att tolka. Lagen 
anger inga specifika fall när en anmälan ska göras eller hur en revisor ska agera. Trots detta 
anser Melander att revisorerna har en rättsmedvetenhet i bakhuvudet. Nygård anser däremot 
inte att det är några direkta problem att tolka lagrummet. Han anser att en revisor känner på 
sig när det dyker upp ett sådant fall som kan bli föremål för en anmälan. Lindberg, Robertson 
och Nygård tror trots allt att de har klart för sig vid vilka tillfällen de är anmälningsskyldiga, 
medan Melander är lite tveksam. Detta stämmer bra överens med teorin där Larsson, 
Ljunggren och Peterson (2002) framhävt att det finns problem att tolka lagrummet. Det 
författarna ser som svårast är att utläsa rekvisitens betydelse, till exempel ”kan misstänkas” 
och ”utan oskäligt dröjsmål”. 
 
Robertson förklarar att revisorer inte är utbildade att upptäcka brott eller förstå vad olika 
misstankegrader innebär. Alla revisorerna är dock eniga om att regeln om anmälningsplikt 
endast praktiseras i grava fall. Nygård är till och med av den åsikten att brottet ska medföra ett 
pläderat straff på minst två år, för att revisorerna ska göra en anmälan till åklagare. Skulle alla 
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revisorer följa lagen rakt av skulle det resultera i häpnadsväckande många anmälningar, tror 
Robertson och Melander. De är övertygade om att det egentligen är otroligt lite som behövs 
för att en anmälan ska göras, men ändå görs det väldigt få anmälningar. Detta bekräftas av 
teorin där propositionen (1997/98:99) anger att en revisor ska, om han finner att gäldenären 
”kan misstänkas” för något brott, omedelbart underrätta allmän åklagare om detta. Rent 
allmänt innebär ”kan misstänkas” ett mycket svagt krav på bevisning, enligt FAR (2004). 
Även Ljung och Stetler (2000) anser att ”kan misstänkas” ligger på en låg misstankenivå. Den 
högsta misstankegraden som författarna klargör är ”ställt utom allt rimligt tvivel”. Där är 
osäkerheten totalt eliminerad, vilket skulle kunna jämföras med den grad där revisorerna gör 
anmälningar i praktiken. 
 
Är en revisor osäker på hur lagrummet ska tolkas, anser samtliga revisorer att de i första hand 
rådfrågar sina kolleger. Skulle det visa sig att revisorerna ändå inte vet hur de ska tolka lagen 
väljer Lindberg och Nygård att vända sig till sina interna jurister, medan Robertson och 
Melander konsulterar externa jurister, eftersom deras revisionsbyråer inte har tillgång till en 
egen juridisk avdelning. Även i teorin förespråkar Holmquist (2000) att en revisor inte ska 
vara rädd för att ta en tidig första kontakt med en åklagare eller annan person för att diskutera 
sina misstankar. Larsson, Ljunggren och Peterson (2002) påpekar dessutom att de flesta större 
revisionsbyråer har egna juridiska avdelningar som kan hjälpa till i sådana här frågor. 
 

5.3 Hur konflikten mellan tystnadsplikt och anmälningsplikt har utvecklats 
Alla fyra revisorer såg avvägningen mellan tystnadsplikt och anmälningsplikt som ett problem 
när den nya lagen kom 1999. Det har fram till idag inte hänt så mycket på området, men 
samtliga revisorer är eniga om att det kommer att bli förändringar i framtiden. Allt eftersom 
normer och praxis börjar växa fram kommer antalet anmälningar att öka, vilket kan medföra 
en attitydförändring hos revisorerna. Sammantaget kan detta liknas vid det Jermias (2001) i 
teorin kallar kognitiv dissonans. Denna innebär en oförenlighet mellan beteende och attityd. 
Varje form av oförenlighet är obekväm för revisorn, som därmed strävar efter att minska 
dissonansen. Detta gör att revisorn söker efter en stabil situation där det finns så lite oenighet 
som möjligt, skriver Robbins (2001). 
 
Två av revisorerna är, som tidigare nämnts, väl medvetna om att det behövs en väldigt svag 
misstanke för att en anmälan ska vara befogad. Trots detta hävdar alla revisorer att de inte gör 
en anmälan förrän misstanken är i princip utan osäkerhet. De väljer alltså i de flesta fall att 
följa tystnadsplikten, som de är väl inarbetade med. I teorin skriver Robbins (2001) att de 
revisorer som är lojala mot en viss handling känner större motstånd till att byta beteende eller 
attityd, jämfört med de som saknar denna lojalitet. Teorin om kognitiv dissonans menar 
därmed att revisorerna inte inser att de endast använder en del av sin kunskap och att de har 
kunskap som skulle kunna leda till ett annat agerande. 
 

5.4 Revisorns agerande vid en avvägning mellan tystnadsplikt och anmälningsplikt 
Vår undersökning visar att revisorerna är relativt enhetliga i sitt agerande när de ska göra en 
avvägning mellan tystnadsplikt och anmälningsplikt. Vi kan dock se en liten skillnad mellan 
de faktorer som revisorerna lägger tyngd på i en avvägningssituation. 
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5.4.1 Regler 
Samtliga revisorer anser att reglerna är den viktigaste utgångspunkten för deras agerande. 
Uppstår det en situation där de är osäkra på hur de ska agera går samtliga först till lagen för att 
se vad det står där. Robertson konstaterar att om reglerna föreskriver en sak måste revisorn 
agera därefter. I nästa stund säger han dock att alla regler inte accepteras till fullo inom 
branschen. Reglerna säger inte heller allt i alla situationer och många gånger är det svårt för 
revisorerna att veta hur de ska tolka det som står. Lindberg uttrycker en önskan om att det ska 
komma tydligare regler. Tillvägagångssättet för att tolka lagrummen skiljer sig åt bland 
revisorerna. Detta kan vara en orsak till att revisorer inte tolkar lagtexten på samma sätt alla 
gånger. SOU:n (1999:83) skriver att lagen är en formell institution som har en hög grad av 
legitimitet. Gustafsson (1988) menar att reglerna ska fungera som en handlingsbok och 
vägvisare, med en färdigt utarbetad lösning på ett problem. Dessutom ska reglerna ge 
acceptabla, legitima och riktiga handlingsvägar inom ramen för ett visst perspektiv.  
 
Enligt Lindberg är det upp till varje enskild revisor att sätta sig in i reglerna. Hon tillägger 
även att när det gäller anmälningsplikten är det säkerligen inte alla revisorer som har gjort det. 
Detta leder till att alla inte är medvetna om reglernas innebörd. Även om revisorerna kommer 
fram till att en situation kan vara anmälningspliktig är det inte alltid säkert att de väljer att 
göra en anmälan. Detta stämmer överens med vad Koskinen (1995) säger, att det inte alltid är 
så att den moraliska och juridiska rätten sammanfaller. 
 
Vår undersökning visar därmed att anmälningsplikten, trots att den har funnits i fem år, inte 
tillämpas fullt ut. Detta överensstämmer med vad North (2000) skriver om förändringar. För 
att åstadkomma en förändring måste de formella reglerna ändras. Han hävdar vidare att det 
trots detta inte alltid medför en samtida förändring av de informella normerna.  
 

5.4.2 Normer 
Alla revisorer har vissa normer som påverkar deras agerande. Detta trots att inte alla revisorer 
säger rakt ut att det finns normer inom revisionen. Melander framför tveklöst att det finns 
normer inom både branschen och den egna byrån. Dessa skapas genom tidigare erfarenheter. 
Situationer som revisorer varit med om tidigare finns alltid med i bagaget, enligt Melander. 
För Melander skapas normer även utifrån andras erfarenheter. I samband med hans 
revisionsbyrås årliga revisorsträffar utbyts erfarenheter kollegerna emellan. Revisorerna 
påverkas på så sätt av vad andra har upplevt och hur de agerat i vissa situationer. De övriga tre 
revisorerna har alla som policy på sina revisionsbyråer att rådfråga kolleger eller jurister i en 
osäker situation. Denna policy har utvecklats till en oskriven regel inom de flesta större 
revisionsbyråer, konstaterar Robertson. I teorin anger SOU:n (1999:83) att normer är en 
informell institution, eftersom de sällan finns nedskrivna. De är en integrerad del utav 
samhällets levnadskultur. Även Bratt (1979) skriver att normer är outtalade regler som finns 
inbyggda i revisorernas liv, utan att de alltid själv är medveten om detta. 
 

5.4.3 Värderingar 
Trots att lagarna ska ligga i botten för revisorerna anser Nygård att en revisor måste göra egna 
värderingar. Han medger att han inte riktigt vet när han är anmälningsskyldig, men han är 
övertygad om att han har en inneboende väckarklocka som gör sig påmind när det 
uppkommer en situation som kan tänkas leda till en anmälan. Nygård använder även egna 
värderingar när han gör den första bedömningen om hur stort det problem han stöter på 
egentligen är. Utifrån dessa bedömningar kommer han sedan att handla. Lindberg vidhåller att 
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revision handlar mycket om egna bedömningar, eftersom lagen inte alltid är helt tydlig. Hon 
menar att det är upp till varje revisor att avgöra hur han ska agera i varje enskilt fall. 
Robertson hävdar att en revisors egna värderingar är helt avgörande för vad han anser vara 
anmälningsskyldigt. I enighet med de övriga revisorerna gör även Melander en egen 
bedömning för vad han anser vara anmälningspliktigt. Han säger sig också ha en 
rättsmedvetenhet i bakhuvudet, som han hoppas hjälper honom i dessa bedömningar. 
Melander medger att det kan vara svårt att göra en avvägning om en anmälan ska göras mot 
en kund som han har en bra relation till.  
 
Koskinen (1995) belyser att det kan uppstå problem för en revisor om flera värden kommer i 
konflikt med varandra. För att minska detta problem kan revisorn göra en värdehierarki, där 
han vet vilket eller vilka värden som prioriteras framför andra. Enligt Koskinen (1995) är det 
lättare för en revisor att göra det val som känns rätt i längden om han är tillräckligt klar över 
vad han vill och vad han kan stå för. 
 

5.5 Scenario 1 
Samtliga revisorer i undersökningen är eniga om att fordran på företagsledaren handlar om ett 
förbjudet lån. De är även eniga om att detta skulle resultera i en anmärkning i 
revisionsberättelsen. Detta bekräftas av FAR (2002) som anger att en anmärkning ska påtalas 
i revisionsberättelsen om väsentliga fel upptäcks under revisionen. Lindberg skulle även ha 
valt att avgå som revisor i en sådan här situation. Dessutom skulle hon ha övervägt att göra en 
anmälan om någon borgenär kommit till skada. Två av revisorerna anser inte att denna 
situation är ett brott, eftersom företaget hela tiden har redovisat detta som ett lån och inte 
försökt att dölja det. Moberg (2003) anger att plikten att agera och eventuellt göra en anmälan 
vid misstanke om brott är kopplad till brottslighet som är av ekonomiska slag och som kan 
vålla företaget och dess intressenter skada.  
 

5.6 Scenario 2 
Även i situationen där en jacuzzi inköpts till en anställd är revisorerna relativt eniga. De 
bedömer alla att det handlar om ersättning för arbete. Detta skulle ha redovisats som lön samt 
att det skulle ha betalats både skatt och andra avgifter på detta belopp. Lindberg skulle göra en 
anmärkning på detta till företagsledaren, dock inte i revisionsberättelsen om det handlar om 
en enskild företeelse. Skulle det däremot visa sig att samma situation återkommer, skulle 
Lindberg göra en anmärkning i revisionsberättelsen. Hon skulle även överväga att avgå som 
revisor från företaget. Både Melander och Nygård hade i detta fall gjort en anmärkning i 
revisionsberättelsen. Skulle det vara en händelse som upprepas skulle de även skicka en 
anmärkning till Skatteverket. Detta stämmer överens med FAR (2002) som fastställer att en 
revisionsberättelse som avviker från standardutformningen ska sändas in till Skatteverket. 
Robertson skulle rubricera detta som skattebrott alternativt bokföringsbrott. Han skulle 
försöka få företaget att korrigera detta till lön. Har företaget inte vidtagit någon åtgärd inom 
två veckor skulle han överväga att göra en anmälan. Gör företaget en korrigering skulle 
Robertson inte komma med någon åtgärd. Alla revisorer ska ge kunderna möjlighet att rätta 
till sina brister och har rättelse skett har revisorn ingen anledning att avge en 
revisionsberättelse med anmärkning, anger FAR (2002). 
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5.7 Modifierad teorimodell 
I figuren nedan presenteras de faktorer som revisorerna i undersökningen anser påverkar deras 
agerande när de ska göra en avvägning mellan tystnadsplikt och anmälningsplikt. De faktorer 
som tillkommit från empirin är kognitiv dissonans och intuition. Intuitionen anser vi dock 
falla in under värderingar. Den kognitiva dissonansen uppstår när revisorn inte vet om han ska 
hålla fast vid grundregeln, tystnadsplikten, eller om det är en situation som medför att han ska 
göra en anmälan. Visar det sig att misstanken är ”ställt utom allt rimligt tvivel” minskar 
dissonansen. Detta blir i sin tur avgörande för det agerande som revisorn vidtar. 
 
Den inbördes rangordningen mellan regler, normer, värderingar, etik och moral visade sig i 
undersökningen vara en annan än den teorin föreskrev. Revisorerna ansåg att regler och 
normer var det som användes i första hand. Kommer de inte fram till ett beslut genom dessa, 
går de vidare till sina egna värderingar. Etik och moral inom branschen visade sig ha betydligt 
mindre betydelse än vad teorin stadgade. Utifrån intervjuerna kunde vi dock antyda att etik 
och moral spelar in, men inte i den grad att det är något revisorer reflekterar över. Vi har 
därför valt att placera etik och moral som slutlig påverkare av revisorns agerande.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figur 6. Modifierad teorimodell. 
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6 SLUTSATSER 
I detta kapitel har vi försökt sammanställa informationen som har analyserats i föregående 
kapitel. Vi är dock medvetna om att det inte går att dra några generella slutsatser då det 
endast är fyra revisorer som deltagit i undersökningen. Förhoppningen är dock att vi lyckats 
visa hur revisorn agerar när han gör en avvägning mellan tystnadsplikt och anmälningsplikt. 
 

6.1 Tystnadsplikt och anmälningsplikt 
En revisor har en mängd lagar och rekommendationer att ta hänsyn till i sitt arbete. Vår 
undersökning visar att det är upp till varje enskild revisor att ta till sig dessa lagar och 
rekommendationer. Trots att lagen om anmälningsplikt har funnits i fem år följs den inte fullt 
ut. Enligt undersökningen är den största orsaken till detta att tystnadsplikten fortfarande ligger 
djupt rotad hos revisorerna. Trots att anmälningsplikten inte tillämpas i samma utsträckning 
som den borde, finns det dock tillfällen där revisorerna måste göra en avvägning mellan 
tystnadsplikt och anmälningsplikt. Undersökningen visar att det som blir avgörande för hur en 
revisor kommer att agera är regler, normer och egna värderingar. 
 

6.2 Revisorns agerande 
Vår undersökning visar att revisorerna ofta är medvetna om att de borde anmäla mer än vad 
de gör. Detta visar på att deras beteende och attityd inte alltid stämmer överens. Revisorerna 
tror att problemet kommer att minska i framtiden, då det kommer att bli vanligare med 
anmälningar vid misstanke om brott. Alla revisorer är överens om att revisorsbranschen 
väntar på praxis som ska vägleda dem på detta område. 
 
Lagtexten anses många gånger vara svårtolkad, vilket även vår undersökning bekräftar. 
Revisorerna anser att det är svårt för dem att avgöra huruvida graden av ”kan misstänkas” är 
uppfylld eller inte. De anser även att det är svårt att bedöma vilka situationer som ska anses 
vara brottsliga. I sådana situationer kommer branschens normer och framförallt revisorns egna 
värderingar att ha en avgörande betydelse för hur revisorn kommer att agera. Revisorerna 
menar att de har en rättsmedvetenhet med sig i bakhuvudet samt att de har någon form av 
väckarklocka som ringer i situationer där brott kan misstänkas. De flesta revisorer kontrollerar 
med en kollega eller en jurist i osäkra situationer. Detta är något som kan liknas vid en norm 
inom revisionen. 
 
Undersökningen resulterade i en modifierad teorimodell, där faktorerna som påverkar 
revisorns agerande fick en annan inbördes rangordning än teorin föreskrev. Undersökningen 
visar även att kognitiv dissonans har en stor betydelse i praktiken. 
 

6.3 Egna kommentarer 
Anmälningsplikt är ett område som det uppstått många diskussioner kring. Efter att ha läst ett 
antal artiklar om detta ansåg vi att det här var ett område som det skulle vara intressant att ta 
reda på mer om. Eftersom det är ett mycket känsligt ämne var våra farhågor att revisorerna 
inte skulle vara helt ärliga i sina svar vid intervjuerna. Orsaken till farhågorna var att en 
människa oftast inte vill ställa sig själv i dålig dager. Det visade sig dock att alla revisorer var 
mycket öppnare än vi hade trott. Vi förmodade att de skulle välja att göra en anmälan i minst 
ett av scenarierna. Att samtliga revisorer valde att prioritera tystnadsplikten i båda 
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situationerna var därför något oväntat. Detta är ett tecken på att vi kan anta att vår 
undersökning inte är helt missvisande.  
 
Utifrån detta blev vi något förvånade över att se att anmälningsplikten inte är i närheten av att 
ha fått den genomslagskraft som var tänkt. Trots att revisorerna är medvetna om att det krävs 
en väldigt låg misstankegrad för att de ska göra en anmälan, visar vår undersökning att 
revisorerna oftast väntar tills misstanken är ”ställt utom allt rimligt tvivel”, vilket motsvarar 
den högsta misstankegraden. Det anser vi vara ett tecken på att revisorerna är av den 
inställningen att det är bättre att fria än fälla.  
 
Vi blev även överraskade av att synsätten mellan revisorerna skiljer sig åt. I en situation där 
en revisor säger att fullgörandet av anmälningsplikten kan bero på kunden, säger en annan att 
det är farligt om revisorn låter sådant börja styra. 
 
När vi började arbeta med detta ämne ansåg vi att anmälningspliktens tillkomst var något bra. 
Lagen har ett bra syfte, eftersom den ska minska den ekonomiska brottsligheten. Det finns 
dock en baksida av allting, även anmälningsplikten visade sig ha en sådan. Vi fick upp 
ögonen för att revisorerna får en allt tyngre arbetsbörda att bära. Trots att revisorerna tycker 
att lagen är bra, anser många av dem att anmälningsplikten innebär ytterligare en sak att hålla 
reda på.  
 
I dagsläget ser det ut som att revisorerna är mer rädda för de oskrivna sanktionerna än för de 
lagfästa sanktionerna, som anmälningsplikten medför. Eftersom revisorbranschen ännu inte 
har accepterat anmälningsplikten, bryter revisorn mot en oskriven regel om han väljer att 
anmäla. Detta, tillsammans med tystnadspliktens sanktioner samt rädslan för att skada 
företaget vid en felaktig anmälan, gör att revisorerna väljer att tiga. 
 
Revisorerna är dock eniga om att med tiden kommer praxis att visa vägen och göra det lättare 
för dem att veta när och i vilka situationer de är anmälningsskyldiga. Är det någon som kan 
upptäcka oegentligheter i ett företag så är det revisorerna. Det finns ingen annan utomstående 
som har lika mycket insyn i företaget som de. Därför är det viktigt att anmälningsskyldigheten 
för revisorerna finns. Alla som skriver och diskuterar kring ämnet måste bara ge det lite tid. 
Ordspråket ”att tala är silver, tiga är guld” kommer förhoppningsvis inte att kunna tillämpas 
på detta område i framtiden. 
 

6.4 Förslag till fortsatta studier 
Under uppsatsens tillkomst har diverse nya frågeställningar uppstått. Ett förslag vi anser vara 
intressant är att undersöka huruvida vår teorimodell fungerar i praktiken. För att genomföra en 
sådan undersökning krävs det en kvalitativ metod, med ett större antal revisorer. Detta för att 
en kvalitativ undersökning troligtvis bidrar till ärligare svar från revisorerna. Att använda sig 
av scenarier visade sig vara bra, eftersom revisorerna inte behövde prata om något verkligt 
fall. Det kan därför vara lämpligt att använda ett antal scenarier, anpassade till modellen, för 
att kontrollera teorimodellens giltighet. 
 
Några andra förslag är att undersöka Åklagarmyndighetens agerande i en sådan här situation. 
Vilka kunskaper har dessa inom ämnet? Vet de hur de ska agera i ett sådant här fall? Ett annat 
förslag är att undersöka varför anmälningsplikten ännu inte rotat sig hos revisorerna. Vad 
krävs för att den ska rota sig? Hur ska detta ske? 
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Avslutningsvis vore relationen mellan revisorn och företaget ett intressant område att 
undersöka. Hur stor andel av kunderna har revisorn social kontakt med? Hur ser denna 
kontakt ut? Hur stor andel orena revisionsberättelser har revisorerna avlämnat?  



 KÄLLFÖRTECKNING  

KÄLLFÖRTECKNING  
 
Tryck från Föreningen Auktoriserade Revisorer 
 
FAR. (1994). Revision I. Stockholm: FAR Förlag AB. 
 
FAR. (1998). Vad gör en auktoriserad revisor?. Stockholm: FAR Förlag AB. 
 
FAR. (1998). Vad gör revisorn vid misstanke om brott?. Stockholm: FAR Förlag AB.  
 
FAR. (2002). FARs Revisionsbok 2002. (5. rev. ed.). Stockholm: FAR Förlag AB. 
 
FAR. (2004). FARs Samlingsvolym 2004 - del I. Stockholm: FAR Förlag AB. 
 
FAR. (2004). Ekonomiska brott i aktiebolag – revisorns handlingsplikt enligt ABL. (2. rev. 
ed.). Stockholm: FAR Förlag AB. 
 
Offentligt tryck 
 
Proposition 1984/85:30 Om effektivare företagsrevision. 
 
Proposition 1997/98:99 Aktiebolagets organisation. 
 
Proposition 2000/01:146 Oberoende, ägande och tillsyn i revisionsverksamhet. 
 
SOU 1995:44 Aktiebolagets organisation. 
 
SOU 1999:83 Globalisering. 
 
SOU 2001:1 Ny aktiebolagslag. 
 
Böcker 
 
Bratt, N. (1979). Samhälle, normer och normbildning. Stockholm: Bonniers. 
 
Denscombe, M. (2000). Forskningshandboken – för småskaliga forskningsprojekt inom 
samhällsvetenskaperna. Lund: Studentlitteratur. 
 
Gustafsson, C. (1988). Om företag, moral, och handling. Lund: Studentlitteratur. 
 
Holme, I. M., & Solvang, B. K. (1991). Forskningsmetodik – Om kvalitativa och kvantitativa 
metoder. Lund: Studentlitteratur. 
 
Johansson Lindfors, M-B. (1993). Att utveckla kunskap - Om metodologiska och andra vägval 
vid samhällsvetenskaplig kunskapsbildning. Lund: Studentlitteratur.  
 
Koskinen, L. (1995). Vad är rätt? Handbok i etik. (2. ed.). Stockholm: Bokförlaget Prisma. 
 
 



 KÄLLFÖRTECKNING  

Macintosh, N. (1997). Management Accounting and Control Systems. Chichester:Wiley. 
 
Moberg, K. (2003). Bolagsrevisorn – Oberoende · Ansvar · Sekretess. (2. ed.). Stockholm: 
Norstedts Juridik AB. 
 
Nordiska ministerrådet (Nord) 1992:18. (1992). Revision och ekonomisk brottslighet. 
Stockholm: Allmänna förlaget.  
 
Norén, L. (1995). Tolkande företagsekonomisk forskning. Lund: Studentlitteratur. 
 
North, D. C. (2000). The new institutional economics. In: C. Ménard (Ed.), Institutions, 
Contracts and Organizations (pp. 7-10). UK: Edward Elgar Publishing Ltd. 
 
Robbins, S. (2001). Organizational behaviour. (9. ed.). New Jersey: Prentice Hall. 

 
Rodhe, K. (2000). Aktiebolagsrätt. (19. ed.). Stockholm: Norstedts Juridik AB. 
 
Thurén, T. (2000). Vetenskapsteori för nybörjare. Stockholm: Liber AB. 
 
Wallén, G. (1993). Vetenskapsteori och forskningsmetodik. (2. rev. ed.) Lund: 
Studentlitteratur. 
 
Artiklar 
 
Engerstedt, U. (2002). Revisors skyldighet att anmäla vid misstanke om brott. Balans, Vol 10, 
pp. 32.  
 
Holmquist, B. (2000). 17 anmälningar från revisorer. Balans, Vol 8-9, pp. 16-19.  
 
Jermias, J. (2001). Cognitive dissonance and resistance to change: the influence of 
commitment confirmation and feedback on judgment usefulness of accounting systems. 
Accounting, Organizations & Society, Vol 26, pp. 141-161.  
 
Johansson, S-E., & Jonsson, B. (1990). Funderingar kring revisorsetiken. Balans, Vol 4, pp. 
46-51.  
 
Larsson, K., Ljunggren, E., & Peterson, J. (2002). Praxis finns - men fortfarande är många 
negativa till lagen. Balans, Vol 10, pp. 29-31.  
 
Ljung, C., & Stetler, C. (2000). Så tycker revisorerna om den lagstadgade anmälningsplikten. 
Balans, Vol 8-9, pp. 20-23.  
 
Nilsson, A., & Westerberg, M. (1997). Business Ethics and System Thinking. Systems 
Practice, Vol 10, pp. 491-506.  
 
Internet 
 
Santesson, S. (2000). Tystnadsplikten och god revisorssed. Retrieved 2004-03-24, from the 
World Wide Web: http://www.far.se/balans/tystnad/ 
 



 KÄLLFÖRTECKNING  

Muntliga källor 
 
Informant 1: Lindberg, auktoriserad revisor, anställd vid ett större/medelstort 
revisionsföretag i Luleå. Intervju 2004-05-06, kl 13.00. 
 
Informant 2: Robertson, auktoriserad revisor, anställd vid ett större/medelstort 
revisionsföretag i Luleå. Intervju 2004-05-07, kl 10.00. 
 
Informant 3: Nygård, auktoriserad revisor, anställd vid ett större/medelstort revisionsföretag 
i Luleå. Intervju 2004-05-07, kl 13.00. 
 
Informant 4: Melander, godkänd revisor, anställd vi ett större/medelstort revisionsföretag i 
Luleå. Intervju 2004-05-11, kl 8.30. 
 
Nilsson, Annika, undervisar i redovisning och revision vid institutionen för ekonomistyrning, 
Luleå tekniska universitet, Luleå. Samtal 2004-05-03, kl 13.00. 
 
Vikström, Anna, undervisar i redovisning och revision vid institutionen för ekonomistyrning, 
Luleå tekniska universitet, Luleå. Samtal 2004-04-29, kl 13.00. 
 



 BILAGA 1 

Ur Aktiebolagslagen (ABL), 10 kap: 
 

Revisorns tystnadsplikt 
37 § En revisor får inte till en 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. 

 
 

Åtgärder vid misstanke om brott 
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 kap. 1, 3, 6a och 9 §§, 10 kap. 1, 3, 4 och 5 §§, 11 kap. 1, 2, 4 och 5 §§, 17 kap. 7 § 
samt 20 kap. 2 § brottsbalken, och 

2. 2, 4, 5 och 10 §§ skattebrottlagen (1971:69) 
 
 
39 § En revisor som finner att det föreligger sådan brottsmisstanke som av ses 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 åklagare redogöra för misstanken samt ange de omständigheter som misstanken 
grundar sig på. 
Vad som sägs i första stycket om avgång och anmälan gäller inte om  

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

2. det misstänkta brottet redan har anmälts till polismyndighet eller 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 polismyndighet eller åklagare, utan oskäligt dröjsmål avgå från sitt 
uppdrag och lämna en sådan handling som anges i första stycket. 
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Intervjuguide 
 

1. Godkänd/Auktoriserad? 
 

2. Hur många år har Du arbetat som revisor? 
 

3. Har Din revisionsbyrå varit i en sådan situation att man varit tvungen att göra en 
avvägning mellan tystnadsplikten och anmälningsplikten? 

 
4. Berätta hur Du går tillväga då Du gör en avvägning mellan tystnadsplikt och 

anmälningsplikt? 
 

5. Om Din byrå skulle skapa en norm inom revisionen hur skulle Du beskriva den 
processen? 

 
6. Har det skapats någon norm inom branschen om hur man ska gå till väga då man 

överväger att göra en anmälning? 
 

7. Om ja, berätta hur denna norm har skapats?  
 

8. Vilken faktor/Vilka faktorer anser Du vara viktigast för att finna en balans mellan 
tystnadsplikten och anmälningsplikten?  

 
9. Förklara varför just denna faktor är viktigast? 

 
10. Anser Du att det är några problem att tolka lagrummen för tystnadsplikten och 

anmälningsplikten? 
 

11. Anser Du som revisor att Du vet när Du är anmälningsskyldig? 
 

12. När anmälningsplikten kom 1999, vad innebar den för Er revisorer? 
 

13. Har denna betydelse ändrats under tiden som gått sedan anmälningsplikten trädde i 
kraft? 

 
14. Om ja, beskriv på vilket sätt betydelsen har ändrats? 

 
15. Har Din byrå tillgång till en egen juridisk avdelning som Du kan rådfråga? 

 
16. Berätta fritt vad Du anser om det här ämnet 
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Scenario 1 
Du är vald revisor i ett aktiebolag som under respektive räkenskapsår 2001, 2002 och 2003 
har redovisat totala tillgångar om 22 mnkr. Under räkenskapsåret 2001 uppstod det successivt 
en fordran för bolaget på företagsledaren. Denne var styrelseledamot, verkställande direktör 
och aktieägare i bolaget samt en mycket ärlig person. Räkenskapsårets sista dag, den 31 
december 2001, betalade företagsledaren in 200 000 kr till bolaget. Därefter kvarstod en 
fordran på denne om 40 000 kr. Det inbetalade beloppet om 200 000 kr återbetalades dock till 
företagsledaren några dagar in på följande räkenskapsår, den 5 januari 2002. 
  
Under år 2002 uppgick bolagets fordran på företagsledaren till som mest ca 349 000 kr, 
varefter fordringsbeloppet minskade till följd av aktieutdelning. Räkenskapsårets sista dag, 
den 31 december 2002, kvarstod en fordran på företagsledaren om 160 000 kr. Motsvarande 
belopp betalade denne till bolaget samma dag. Till följd därav förelåg inte någon fordran på 
företagsledaren vid räkenskapsårets utgång. Det inbetalade beloppet om 160 000 kr 
återbetalades dock till företagsledaren några dagar in på följande räkenskapsår, den 4 januari 
2003. Under år 2003 uppgick bolagets fordran på företagsledaren till som mest ca 191 000 kr. 
Sedan företagsledaren i december 2003 betalat hela sin skuld till bolaget förelåg vid utgången 
av detta räkenskapsår inte någon fordran på denne.  
 
Enligt bolagets uppgift till skattemyndigheten hade fordringarna huvudsakligen uppstått till 
följd av att bolaget betalat företagsledarens privata skatter. Avsikten var att reglera 
fordringarna genom aktieutdelning. Detta kunde dock inte genomföras eftersom det inte fanns 
tillräckliga utdelningsbara medel i bolaget. Du som revisor har lämnat rena 
revisionsberättelser för bolaget avseende räkenskapsåren 2001 och 2002. I 
revisionsberättelsen för räkenskapsåret 2003 påtalade Du förekomsten av ett s.k. förbjudet 
lån. Samma procedur har trots detta upprepats även under år 2004. Nu har det blivit dags för 
revidering avseende räkenskapsåret 2004. Du ser att bolaget återigen har en fordran på 
företagsledaren om 180 000 kr per den 31 december 2004. Nu undrar vi hur Du som revisor 
väljer att agera i denna situation?  
 
 
 
 
Scenario 2 
Du är sedan flera år tillbaka revisor i ett VVS-företag som säljer och installerar 
badrumsinredningar, de utför även service och reparationer inom VVS-branschen. Företaget 
har 23 anställda. Under räkenskapsåret 2003 hade bolaget en omsättning på 36 335 tkr och 
vinsten uppgick till 1 313 tkr. Det totala kapitalet uppgick till 12 122 tkr varav 7 842 tkr var 
skulder och 4 280 tkr eget kapital. Lönekostnaden för företaget under räkenskapsåret 2003 
uppgick till 7 957 tkr.  
 
Företaget är en av Dina bästa klienter. Förutom den årliga revideringen får Du bistå med 
rådgivning löpande under året. Du har aldrig tidigare gjort några anmärkningar hos företaget. 
Vid den stundande revideringen får Du syn på en leverenssedel från en av företagets 
huvudleverantörer. Av denna framgår att den inköpa jacuzzin levererats hem till en av 
företagets anställda. Du som revisor vänder Dig till VD:n för att ifrågasätta leveransen. Som 
svar får Du att inköpet var enda utvägen för att få den anställde att ställa upp och arbeta under 
påskhelgen. Hur agerar Du som revisor i denna situation?  
 




