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Purpose:  The Purpose with this essay are to examine the law of compulsory 

reporting for auditors and weather it is being applied in practice, 

and if the law changes has any meaning for the auditors work.  

 

Method: The authors have chosen to emanate from a qualitative method, 

because they want to create a deeper understanding of the problem 

area they have examined. They have studied current laws, availa-

ble articles and suitable literature about the auditors compulsory 

reporting when a financial crime is being suspected. Through these 

questions for the interview was made regarding the subject that 

was used in the empirical data, the interviews were conducted with 

three auditors and one prosecutor who works at 

Ekobrottsmyndigheten.     

 

Results: The compulsory reporting is being used actively by the auditors. 

There is nothing in the essay that contradicts otherwise. Different 

auditors handle financial crime in distinct ways. In their assess-

ment knowledge, experience and competence play a big part, 

which means that auditors with these components have more expe-

rience and knows how to handle financial crime in the future. Ei-

ther the empirism or the theory proves that there is a conflict be-

tween the compulsory reporting and the professional secrecy, but it 

doesn’t either prove that there is any conflict between them.  

 



 

 

Sammanfattning - Anmälningsplikten för revisorer – Inställning och användning vid motar-

bete av den ekonomiska brottsligheten 

 

Datum:   31 maj 2012 

 

Nivå:   Kandidatuppsats i företagsekonomi, 15 hp. 

 

Författare:  Ellinor Carlsson       Madeleine Cliffordsson      Ahmed Mohamed 

   

  4:e juni 1990             20:e januari 1990              8:e juni 1982 

 

Titel:   Anmälningsplikten för revisorer 

 

Handledare:  Kent Trosander 
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Syfte: Syftet med denna uppsats är att undersöka lagen om anmälnings-

plikt för revisorer och hur den tillämpas i praktiken, samt vad lag-

ändringen rörande korrektionstiden haft för betydelse för reviso-

rernas arbete.  

.  

Metod: Författarna av denna uppsats har valt att utgå från ett kvalitativt 

perspektiv, eftersom att de skapat sig en djupare förståelse för det 

problemområdet författarna undersökt. Författarna har studerat ak-

tuella lagar, befintliga artiklar och litteratur angående revisorns 

anmälningsplikt vid misstanke om brott. Genom detta utformades 

frågor rörande ämnet som sedan utgjort intervjufrågor som använ-

des i empirin, intervjuerna gjordes med tre revisorer och en eko-

brottsåklagare.  

 

Resultat: Anmälningsplikten används aktivt av revisorerna. Det finns inget i 

arbetet som säger emot att plikten inte används. Olika revisorn be-

handlar hanteringen av ekonomisk brottslighet på olika sätt. I deras 

bedömning vägs kunskap, erfarenhet och kompetens in, det vill 

säga att revisorer som upptäcker och har behandlat ekonomisk 

brottslighet tidigare är en erfarenhet rikare och kan därmed veta 

hur ett ekonomiskt brott ska hanteras i framtiden. Varken teorin el-

ler empirin bevisar att der finns någon strid mellan plikterna, men 

de bevisar heller inte att det inte förekommer någon strid mellan 

tystnadsplikten och anmälningsplikten. 
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1 Inledning 

 

1.1 Bakgrund 

 

En revisors uppgift är att utföra en revision som ger ett trovärdigt intryck för intressenter. Re-

visionens mål är att medverka till att intressenter får en korrekt bild av den ekonomiska in-

formationen och ställningen i ett företag. Utgångspunkten för en revision är att revisorn ska 

granska och bedöma ett företags årsredovisning, bokföring och förvaltning från en professio-

nell och opartisk inställning. Utifrån denna granskning ska revisorn kvalitetssäkra informa-

tion. All information som revisorn får reda på i och med denna granskning får inte lämnas till 

tredje part, med vilket menas att revisorn har tystnadsplikt.
1
  

 

Den första januari 1999 kom en ny lag som ändrade tystnadspliktens innebörd och tillförde 

undantag gällande lagen. Denna lag gör revisorn skyldig att agera vid misstanke om brott som 

begåtts av verkställande direktören eller styrelsen. Lagen kallas anmälningsplikten för reviso-

rer och hittas i Aktiebolagslagens nionde kapitel under paragraferna 42 till och med 44.
2
  

 

Anmälningsplikten går ut på att revisorn har en skyldighet att anmäla när den verkställande 

direktören och styrelsen begår någon form av ekonomisk brottslighet. Utifrån detta kan revi-

sorn uppfattas som polis och statens förlängda arm. Anmälningsplikten för revisorer kom till 

för att motverka den ekonomiska brottsligheten. 
3
 

 

1.2 Problemområde 

 

För att underlätta ekobrottsmyndigheternas arbete har en anmälningsplikt för revisorer införts.  

Anmälningsplikten går ut på att revisorer är skyldiga att anmäla vid misstanke om brott. 

Brottsmisstankarna offentliggörs i revisionsberättelsen och har därmed en effekt som bör 

motverka brottsligheten. Denna granskning skulle revisorerna tillämpa i sitt vanliga arbete 

och inte ha en specifik straffrättslig inriktning. Meningen med den nya lagen var att revisorer-

na skulle reagera på brottstendenser hos sina klienter och ge en bedömning av när brottsmiss-

tankar ska anmälas. 
4
 Revisorerna skulle därmed tolka lagen och bedöma när anmälning skul-

le ske, vilket leder till att anmälningstidpunkten från revisor till revisor varierar. Vissa anmä-

ler tidigare än andra.  

 

Innan anmälningsplikten för revisorer infördes hade de en tystnadsplikt gentemot sina klien-

ter, vilket även finns kvar. Tystnadsplikten innebär att revisorn inte får sprida vidare informa-

tion om klientens företag. Detta leder till att kraven på anmälning av brott vägs mot kraven på 

                                                 
1
FAR. Revision: En praktisk beskrivning (2006) s.19 

2
 Stetler. G. (2000) 

3
 Ibid 

4
 Andersson. H. (2000) 
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klientens rätt om tystnad. Dilemmat blev därmed hur genomgripande revisorns tystnadsplikt 

ska vara gentemot klienten och hur anmälningsplikten ska tillämpas gentemot tystnadsplik-

ten.
5
 

 

År 2010 skedde en lagändring (2010:834) för revisorernas anmälningsplikt, där perioden för 

styrelsen tillrättande ändrats från två veckor till fyra veckor. Denna ändring kan möjligtvis ha 

gjorts för att ge företagen en längre period att rätta till eventuella bokföringsfel.  

 

1.3 Frågeställning 

 

Med denna uppsats ska följande besvaras: 

 Används anmälningsplikten aktivt av revisorerna? 

 Strider tystnadsplikten och anmälningsplikten mot varandra? 

 Har lagändringen av korrektionstiden för klienterna haft ett betydande inflytande på 

revisorernas arbete? 

 Hur bedömer revisorerna eventuell ekonomisk brottslighet? 

 

1.4 Syfte 

 

Syftet med denna uppsats är att undersöka lagen om anmälningsplikt för revisorer och hur den 

tillämpas i praktiken, samt vad lagändringen rörande korrektionstiden haft för betydelse för 

revisorernas arbete.  

 

1.5 Avgränsningar 

 

Vi har valt att endast utgå ifrån revisorernas perspektiv och därmed inte tillämpat företagens 

perspektiv. Vi har begränsat oss till att intervjua tre personer involverade inom revisionsarbe-

tet i Eskilstuna från KPMG, Öhrlings PricewaterhouseCoopers (PwC) och Grant Thornton, 

samt haft kontakt med Ekobrottsmyndigheten. 

  

                                                 
5
 Andersson. H. (2000) 
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2 Metod 

 

 

2.1 Val av ämne 

 

Uppsats började med att hitta ett intressant ämne att skriva om. Innan uppsatsskrivningen läste 

författarna kursen redovisning och revision och där togs revisorns arbete upp, vilket de tyckte 

var intressant. Efter att författarna forskat och fått mer information om revisorns ansvar och 

uppgifter bestämde sig de för att skriva om revisorns anmälningsplikt. Genom artiklar och 

gjorda undersökningar om detta ämne kom författarna fram till att många revisorer var nega-

tiva angående anmälningsplikten när den infördes. Därför ville de skriva om detta och under-

söka om revisorernas inställning till anmälningsplikten förändrats. Dessutom skedde det en 

lagändring av anmälningsplikten 2010, vilket författarna ville undersöka om för att se om re-

visorns arbete underlättats.  

 

2.2 Förhållningssätt 

 

När en undersökning genomförs ska författarna bestämma sig för vilken studie de ska använ-

da, kvantitativ eller kvalitativ. Kvantitativ studie innebär att det arbetas med numeriska upp-

gifter. Detta kan endast ske om samhällsfenomenet har någon form av bestämd egenskap till 

exempel som ägande.
6
 Kvalitativ studie innebär att författarna vill skapa en djupare förståelse 

för ett specifikt ämne, situation eller händelse. Vid kvalitativa studier utförs observationer och 

intervjuer som är verbala. Dock är det praktiska tillvägagångssättet som i slutändan avgör in-

formationens form. 
7
 

 

Författarna av denna uppsats har valt att utgå från ett kvalitativt perspektiv, eftersom de ska-

pat sig en djupare förståelse för det problemområdet de undersökt. Genom intervjuer var tan-

ken att skapa en helhetsbild över revisorernas anmälningsplikt samtidigt som de ville få en 

uppfattning från olika revisorers och åklagares inställning till plikten.  En annan orsak till det-

ta val var att författarna enbart inte ville ställa konkreta frågor, utan även fråga revisorerna om 

tre scenarier där de fick svara hur de skulle agera i dessa ärenden.  

 

2.3 Undersökningsmetod 

 

För att få fram redovisningskunskap finns det två tillvägagångssätt, induktiv och deduktiv me-

tod. Med induktiv metod är syftet att bygga upp ny teori med utgångspunkt i empirin. Utifrån 

denna empiri ska det dras allmänna och generella slutsatser. Deduktiv metod har sin utgångs-

punkt i befintlig teori, med vilket menas att från den befintliga teorin ska logiska slutsatser 

                                                 
6
 Eriksson L-T (2011)  s. 87 

7
 Björklund. M (2009) s. 63 
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dras samt vara logiskt sammanhängande. Detta leder till att slutsatserna som dras inte behöver 

stämma överens med verkligheten. 
8
 

 

Författarna har använt sig av ett deduktivt tillvägagångssätt eftersom de har undersökt både 

aktuell lag och litteraturer inom ämnet och därmed skapat grunden för empiriavsnittet med in-

tervjufrågor utifrån lagen och litteraturen. Författarna har dragit slutsatser av det underlag som 

utformats, de har gjort för få intervjuer för att få några generella slutsatser.  

 

2.4 Tillvägagångssätt 

 

Författarna har studerat aktuella lagar, befintliga artiklar och litteratur angående revisorns 

anmälningsplikt vid misstanke om brott. Genom detta utformades frågor rörande ämnet som 

sedan utgjort intervjufrågor som användes i empirin. Intervjuerna gjordes med tre revisorer 

och en ekobrottsåklagare.  

 

2.4.1 Litteratursökning 

 

Författarna genomförde en litteratursökning på högskolebiblioteket på Mälardalens Högskolas 

och på statsbiblioteket i Eskilstuna. Vidare har författarna sökt via databaserna FAR, Artikel-

sök, Affärsdata och Libris. De sökord som användes var anmälningsplikt, revisor, tystnads-

plikt, god revisionssed, revision, ekonomisk brottslighet och revisorns skyldigheter. Vissa käl-

lor hittade författarna genom andra redan skrivna uppsatser gällande ämnet anmälningsplikt 

för revisorer.  

 

I sitt arbete var författarna tvungna att utelämna överflödiga artiklar som inte gav den infor-

mationen de behövde för att utföra sin uppsats på ett korrekt vis. Detta bero på att det var över 

10 år sedan lagen kom, vilket har gett många möjligheten att yttra sig om denna anmälnings-

plikt. Vilket leder till att synsättet på anmälningsplikten har ändrats från lagens tillkomst tills 

nu.  

 

2.5 Urval 

 

Författarna begränsade sig enbart till att utföra tre intervjuer med revisorer och en intervju 

med en ekobrottsåklagare. Dessa tre revisorer arbetar på de tre största revisionsbyråerna i Es-

kilstuna. Författarna valde att utgå från stora revisionsbyråer då de ansåg att stora byråer bor-

de ha mer erfarenhet med verkställandet av anmälningsplikten eftersom de har fler klienter 

och inte är lika beroende av en enskild klient som de små revisionsbyråerna.  

 

                                                 
8
 Artsberg. K (2011) s.31 
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Författarna försökte även ta kontakt med revisorsnämnden för att få deras åsikt och inställning 

till anmälningsplikten. Efter ett otal försök har författarna dessvärre inte lyckats få kontakt 

med nämnden.  

 

Chefsåklagaren Kent Madstedt som arbetar på Ekobrottsmyndigheten valde författarna att in-

tervjua då han kommer i kontakt med anmälningsplikten för revisorer i sitt dagliga arbete. 

Därför ansåg författarna att det var intressant att få hans synsätt på lagen om anmälningsplikt.  

 

Författarna har även haft kontakt med Skatteverket. Dock valde de att inte använda informa-

tionen i arbetet.  

 

2.6 Intervjuer 

 

När författarna studerat artiklar och litteratur formades intervjufrågor som ställdes till de tre 

revisorerna i Eskilstuna. Sedan utformades ytterligare frågor som ställdes till ekobrottsåklaga-

ren. Intervjufrågorna formades för att passa uppsatsens syfte och gav intervjupersonerna möj-

ligheten att prata fritt kring frågorna författarna ställt. För att bilda sig en uppfattning om vad 

intervjupersonerna anser om anmälningsplikten har författarna formulerat ostrukturerade frå-

gor, då de anser att allmänna svarsalternativ är lämpligast för författarnas studie.  

 

Författarna har gjort besöksintervjuer med intervjupersonerna för att införskaffa information. 

Fördelen med besöksintervju är att det på ett lättare sätt kan ställas följdfrågor under inter-

vjun, vilket ger respondenten möjligheten att ge ytterligare och korrektare information utan 

missförstånd.  

 

Författarna genomförde även en intervju via mejl med chefsåklagaren Kent Madstedt på Eko-

brottsmyndigheten. De valde att göra intervjun via mejlen på grund av att han befinner sig i en 

annan stad samt för att författarna endast hade fåtal frågor att ställa till Madstedt. Kent Mad-

stedt ville även påpeka att han besvarade frågorna i egenskap av enskild åklagare och inte som 

en företrädare för Ekobrottsmyndigheten.  

 

Besöksintervjuerna gjordes på respondenternas arbetsplats, där intervjuerna skedde i enskilda 

rum. Intervjuerna varade mellan 20-45 minuter och spelades in för att på ett lätt sätt kunna 

behålla värdefull information och för att kunna blicka tillbaka. Intervjun över mejlen genom-

fördes via Internet, där en fil med frågorna skickades till Madstedts mejl. 

 

2.7 Urvalskritik 

 

När författarna valt ut revisionsbyråerna blev de kopplade till de olika respondenterna på re-

spektive byråer. Dessa respondenter anser författarna representera sina respektive byråer. 

Kent Madstedt anser författarna inte vara någon respondent för alla ekobrottsåklagare i Sveri-

ge och som tidigare nämnts representerar han inte Ekobrottsmyndigheten i denna uppsats. 
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Författarna har även haft kontakt med skatteverket, dock ansåg de att informationen de fick 

var irrelevant för detta arbete och inte gav den information som behövdes.  

 

Författarna har intervjuat totalt fyra personer. Detta kan inte utgöra grunden till någon gene-

rell slutsats, vilket leder till att respondenternas svar inte kan ses som representativa för övriga 

revisorer och ekobrottsåklagare i Sverige enligt författarna.  

 

2.8 Källkritik 

 

Författarna har använt sig av och fått information från lagar, vilket kan anses som mycket till-

förlitliga källor. Mycket av uppsatsens information kommer från samma källa, så som artiklar 

eller böcker. Många av artiklarna kommer från FAR:s hemsida och är mestadels från tidning-

en Balans. Dessutom är de flesta böckerna utgivna och skrivna av FAR. Detta gör författarna 

kritisk till materialet då FAR är en intresseförening och deras åsikter blir formade utifrån ett 

fördelaktigt perspektiv för intresset hos revisorerna. 

 

Eftersom anmälningsplikten är ett känsligt ämne för vissa anser författarna att detta kan på-

verka respondenternas trovärdighet och detta kan ha gjort att de inte svarat helt sanningsenligt 

på intervjufrågorna. Hade författarna intervjuat fler kunniga personer inom ämnet hade upp-

satsens trovärdighet ökat. Författarna känner även att det faktum att en av respondenterna inte 

hade en så lång erfarenhet i yrket inte kunnat ge oss den korrekta informationen författarna 

sökte. Som tidigare nämnts vet författarna att detta kan röra ett känsligt ämne och kan därmed 

ana att respondenten har förfinat sanningen. Revisorerna kanske inte vill framstå som ett 

hjälpmedel för polisen i ekonomisk brottsbekämpning och förfinar därför sanningen för att 

inte förlora klienter.  

 

2.9 Metodkritik 

 

Författarna har tagit del av tidigare undersökningar rörande anmälningsplikten. Dessa under-

sökningar gjordes kort tid efter att anmälningsplikten infördes och författarna anser därmed 

att revisorerna i undersökningen kan ha ändrat inställning. Därmed tror författarna att många 

revisorer vant sig och dagligen tillämpar anmälningsplikten. Samtidigt har det skett en ytterli-

gare lagändring 2010 där anmälningsplikten blivit till det bättre gentemot revisorns klienter 

enligt författarna. Lagändringen gör så att författarna tror att detta ändrat många revisorers in-

ställning till anmälningsplikten.  

 

Författarna har utfört en intervju via mejlen vilket kan misstolkas då alla personer uppfattar 

information på olika sätt. Detta leder till att svaren kan ha misstolkats. Vid besöksintervjuerna 

har de tre författarna varit närvarande och detta gör att de anser att det finns en mindre risk för 
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misstolkning, påpekas bör också att intervjuerna har blivit inspelade. 
9
 Vid inspelning kan de 

som utför intervjun spola tillbaka och lyssna igen för att misstolkningarna ska minimeras.  

 

2.10 Reliabilitet och Validitet 

 

Information är ett teoretiskt begrepp. När informationen görs mätbar genom till exempel en 

informationsskala går den att empiriskt pröva. Detta görs genom validitet och reliabilitet. 

Dessa mått kan ses som mått på en studies trovärdighet, har flera forskare kommit fram till 

samma sak med samma metod ökar ämnets trovärdighet. Reliabilitet innebär att det bestäms 

av mätningsinstrument, det vill säga utsträckningen i vilket det blir samma värde om under-

sökningen upprepas.  Validitet mäter i vilken utsträckning forskaren mäter det som skulle mä-

tas, med detta menas att om validiteten är hög har forskaren undersökt det som skulle under-

sökas. 
10

 

 

Författarna har inte låtit respondenterna korrekturläsa sammanställningarna av intervjuerna 

om de inte velat detta. Skulle alla fått läsa sin sammanställning hade trovärdigheten höjts. An-

ledningen till att respondenterna inte fått läsa igenom sina sammanställningar är för att förfat-

tarna fått uppfattningen att de haft mycket att göra under den senaste tiden. Författarna ansåg 

även att om respondenterna inte bad om att få läsa igenom sin sammanställning ville de inte 

besvära med detta.  

 

Eftersom uppsatsens respondenter inte är anonyma höjs trovärdigheten hos dessa och det går 

att kontrollera med källorna om läsaren har några frågor. Detta påverkar reliabiliteten positivt.  

 

Författarna anser att det som avsågs att undersökas har blivit undersökt i uppsatsen och har 

därmed en hög validitet. Dock finns det ingen bestående giltighet eftersom respondenterna 

skulle kunna ge andra svar i framtiden angående anmälningsplikten. Informationen som fram-

kommit kan tolkas på olika sätt och denna uppsats är tolkad utifrån författarnas synvinkel och 

kan variera beroende på vilka som skriver uppsatsen.  

 

 

 

 

 

 

 

  

                                                 
9
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3 Teoretisk Referensram 

 

3.1 Revisorn 

 

Revisorn är en yrkesman som står för det granskande och stödjande verktyget inom företa-

get
11

. Det finns två former av kvalificerade revisorer, auktoriserad och godkänd revisor. För 

att bli en kvalificerad revisor krävs både en teoretiskt och praktiskt utbildning. En godkänd 

revisor kräver en teoretisk och praktisk utbildning på tre år samt en revisorexamen utförd av 

revisorsnämnden. För en auktoriserad revisor krävs ytterligare en teoretisk utbildning med ett 

år och ytterligare praktisk utbildning på fem år samt en högre revisorsexamen utförd av revi-

sorsnämnden.
12

  

 

3.1.1 Revisorns uppgift 

 

Revisorns huvuduppgift är att utföra en oberoende granskning av en organisations ekonomis-

ka förvaltning. Revisorn ska därmed se till att förvaltningen gjorts på ett korrekt sätt. 
13

 Enligt 

lag ska det korrekta sättet utföras utifrån god revisionssed. Innebörden av detta är hur en revi-

sion ska genomföras. Detta sker genom kunskap, erfarenhet och professionellt omdöme från 

revisorn.
14

 Efter genomförd revision ska revisorn skriva en revisionsberättelse där han ska in-

tyga att förvaltningen skett på ett korrekt sätt samt informera om eventuella misstankar om 

lagöverträdelser
15

. 

 

Revisorns målsättning med revisionen är att lämna en korrekt revisionsberättelse. Målsätt-

ningen går ut på att revisorn alltid ska ha yttrandet i revisionsberättelsen i siktet. I revisionsbe-

rättelsen ska revisorn yttra sig om den aktuella årsredovisningen samt bokföringen och om 

verkställande direktörens och styrelsens förvaltning. Revisionsberättelsen och årsredovisning-

en utgör gemensamt beslutsunderlaget för organisationens intressenter. 
16

 

 

Den ekonomiska informationen om företagen får en ökad trovärdighet av revisionen, samt ger 

detta förtroende gentemot styrelsens och verkställande direktörens utförande av sina upp-

drag
17

. 

 

 

 

                                                 
11

 Jerlinger. G. (2009) s.7  
12

 Revisorsnämndens hemsida 
13

 Broberg. A. (2002) s.7-8 
14

 FAR. Revision: Vad är det? (1992) s. 8 
15

 Broberg. A. (2002) s.7-8 
16

 FAR. Revision: En praktisk beskrivning (2006) s.26 
17

 Ibid s. 26 
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3.1.2 Revisorns oberoende och självständighet 

 

Det är viktigt att revisorn ska ha en oberoende ställning. Revisorn ska inte ha någon intresse-

konflikt med klienten som stör revisorns möjlighet att vara neutral och självständig, Det kan 

gälla: 

 Egenintresse som ligger i konflikt med uppsatta normer.  

 Företagsledningen och andra intressenter ligger i konflikt. 

 Revisorn har en konflikt med företaget. 
18

 

 

Enligt revisorslagen är det revisorns ansvar att avböja eller avsäga ett uppdrag där revisorns 

individuella prövning ger ett utfall där hans opartiskhet eller självständighet är ifrågasatt. Med 

detta menas att revisorn endast får utföra uppdrag där han är opartisk och självständig och ger 

en objektiv synvinkel. 
19

 

 

Med ovannämnda menas att revisorn inte får vara i en jävig situation i en klients företag. Jäv 

kan uppkomma om revisorn har någon form av personlig relation, så som gift eller nära släkt 

till någon person i företagets ledning.  Den jäviga situationen uppstår likaså om det förekom-

mer något slags hot eller påtryckning, samt om revisorn är med i bolagets ledning.
20

  Om revi-

sorn är jävig i moderbolag leder detta automatisk till en jävig situation i dotterbolaget. I fall 

det visar sig att revisorns medarbetare befinner sig i jävig situation leder det till att revisorn 

befinner sig i samma sits om de arbetar på samma uppdrag.
21

  

 

3.2 Tystnadsplikten 

 

God revisionssed för revisorer är att bland annat ta hänsyn till tystnadsplikten
22

. Denna plikt 

går ut på att revisorn inte får föra vidare information som kan leda till skada för företaget eller 

ändra företagets intressenters syn i samband med sitt uppdrag
23

. Revisorerna får samtidigt inte 

för egen vinning utnyttja kunskaperna om företagen de fått från uppdragen
24

. Denna tystnads-

plikt för revisorn kvarstår även efter uppdragets slut. Revisorn bör bara uttala sig om sådant 

som står i årsredovisningen och revisionsberättelsen. Om inte detta efterlevs kan revisorn bli 

skadeståndsskyldig, emellertid endast om denna överträdelse orsakat skada för företaget.
25

  

 

Vid brottmisstanke ska inte tystnadsplikten gälla, men samtidigt måste revisorn ta hänsyn till 

denna plikt gentemot åklagaren eller annan inblandad, innan revisorn bestämt sig för att en 

formell anmälan ska göras. Således måste revisorn vid detta tillfälle inte nämna något som in-

                                                 
18

 FAR. Revisorn: en antologi (1993) s.384-385 
19

 Revisorslagen 20-21 §§ 
20

 FAR. Ekonomiska brott i Aktiebolag (2006) s.91 
21

 FAR. Revision: Vad är det? (1992) s. 12 
22

 Jerlinger. G. (2009) s.14 
23

 Broberg. A. (2002) s.14 
24

 FAR. Revision: En praktisk beskrivning (2006) s.119 
25

 Broberg. A. (2002) s.14 
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nebär ett avsteg från tystnadsplikten. Det tidigare nämnt gäller ända till revisorn avgår från sitt 

uppdrag och gör en formell anmälan till åklagare enligt ABL.
26

 

 

Utan lagen om Tystnadsplikten skulle revisorns arbete försvåras och i princip göra revisorns 

arbete ogenomförbart. Ska ett företag granskas behöver revisorerna all information de kan få 

och då får ingen misstanke finnas om att informationen sprids vidare. Denna misstanke vid 

avsaknad av tystnadsplikten skulle kunna leda till att revisorerna inte fick tillgång till den 

nödvändiga information som behövs i deras arbete, oavsett stadgarna i ABL som säger att re-

visorn har rätt till denna information.
27

    

 

3.3 Anmälningsskyldighet 

 

Anmälningsplikten innebär att revisorerna har en plikt att anmäla sina klienter så snart miss-

tanke om brott uppkommit. Revisorerna har en skyldighet att agera mot misstankar om eko-

nomisk brottslighet som i huvudsak orsakar företaget och dess intressenter skada. 
28

 

 

Styrelsen ska underrättas utan oskäligt dröjsmål av revisorn när det föreligger misstanke om 

brott av ekonomisk karaktär. Detta kan undvikas när revisorn anser att underrättelsen är me-

ningslös. När styrelsen blivit underrättade har de fyra veckor på sig att rätta till sitt problem 

innan revisorn ska ålägga en särskild handling till åklagaren som redogör vad misstanken 

grundar sig på. Detta gäller inte om styrelsen ersatt den ekonomiska skadan eller med andra 

medel avhjälpt gärningen. Åläggningen behöver likaså inte ske om anmälan redan gjorts rö-

rande det misstänkta brottet eller om brottet är obetydligt för företaget.
29

  

 

Om revisorn ålägger misstanke om brott ska en prövning ske omedelbart, vilken avgör om re-

visorn ska avgå från sitt uppdrag eller inte 
30

.  

 

3.3.1 Misstankenivå 

 

En revisor har en skyldighet att anmäla sina klienter vid misstanke om brott. Dock kan det 

ibland vara oklart om anmälan ska ske eller inte. Det hela går ut på att revisorn måste bedöma 

nivån för misstanke. Skyldigheten utgår ifrån att revisorn alltid ska vända sig mot styrelsen 

och ledamöterna vid misstanke om brott. I denna formella anmälning ska en bedömning av 

misstankenivån framgå från revisorn sida, samt vilket brott som har begåtts. 
31

 

 

Revisorn måste vid bedömning av misstankenivån överväga hur grov denna misstanke är. Det 

finns olika nivåer av misstanke, den lägsta nivån är ”kan misstänkas” och innebär att det finns 

                                                 
26

 FAR. Ekonomiska brott i Aktiebolag (2006) s.52 
27

 FAR. Revision: En praktisk beskrivning (2006) s.119 
28

 FAR. Ekonomiska brott i Aktiebolag (2006) s.8 
29

 Aktiebolagslagen 9 kap, 42-44§§ 
30

 Ibid 9 kap, 44§, 3stycke 
31

 FAR. Revisorns skyldigheter utvidgas vid misstanke om brott i bolaget (1997) 
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en stor oklarhet om brottet har begåtts.  Sedan kommer nivån ”skälig misstanke” som innebär 

att det finns en klarare grund till misstanke om brott. När revisorn anser att misstankenivån 

ligger på ”sannolika skäl” innebär det att det finns en stor sannolikhet att ett brott begåtts. Det 

misstänkta brottet har begåtts utan några som helst osäkerheter vid nivån ”ställt utom allt rim-

ligt tvivel”. En anmälning från revisorn ska göras redan vid en låg misstankenivå. Således ska 

en anmälning göras redan vid nivån ”kan misstänkas”. 
32

 

 

Revisorn har ansvar själv att bedöma när anmälningsplikten ska tillämpas. En undersättelse 

till styrelsen eller den misstänkt behöver inte ske om denna åtgärd framstår som direkt me-

ningslös i uppdragets situation.
33

. Oberoende av personliga skäl hos klienten, så som företa-

gets eventuella konkurs, har revisorn en skyldighet att anmäla sin klient om inte felet rättats 

till inom fyra veckor. Om revisorn bedömer att felet inte beror på ovilja från klienten utan 

omständigheter klienten inte kan råda över, så som sjukdomar, behöver ingen anmälan göras. 

Om klientens intressenter kan se företagets ställning utifrån en korrekt bild har revisorn ingen 

skyldighet att anmäla brottsmisstanke, då allmänheten kan se företagets korrekta ställning. 
34

 

 

3.3.2 Brott 

 

Revisorn har en skyldighet att anmäla när han misstänker eller vet att det förekommer eko-

nomisk brottslighet i sin klients företag. De ekonomiska brotten handlar om:
35

  

 Skattebrott: Företaget ifråga lämnar med uppsåt inkorrekta uppgifter till skattemyn-

digheterna som ger företaget en ekonomisk fördel
36

.  

 Bestickning och mutbrott: Företaget tar emot eller erbjuder någon form av ersättning 

för en tjänsteutövning mot en otillbörlig belöning gör sig skyldig till bestickning eller 

ett mutbrott
37

.  

 Bokföringsbrott: Detta brott har en central roll inom anmälningsplikten. Vilket innebär 

att företaget uppsåtligen eller av oaktsamhet åsidosätter sina bokföringsskyldigheter. 

Detta ger en inkorrekt bild av företagets bokföring och årsredovisning, vilket gör att 

företagets intressenter inte kan göra en korrekt bedömning av företaget. 
38

 

 Förskingring och annan trolöshet: företaget gör sig skyldig till förskingring och annan 

trolöshet om de åsidosatt sina skyldigheter vid ett avtal, till exempel om de missbrukat 

sitt förtroende eller förfogandet över en egendom som de har i sin besittning. 
39

 

 Penninghäleri: Om företaget drar nytta av ett brottsligt förvärv eller på något sätt för-

skingrar egendom så att det blir svårare att spåra dess ursprung gör sig skyldig till 

penninghäleri
40

.  

                                                 
32

 Stetler. G. (2000) 
33

 FAR. Revisorns skyldigheter utvidgas vid misstanke om brott i bolaget (1997) 
34

 Engerstedt. U. (2004) 
35

 FAR. Ekonomiska brott i Aktiebolag (2006) s.8 
36

 Ibid s.36 
37

 Ibid s.32 och 34 
38

 FAR. Ekonomiska brott i Aktiebolag (2006) s.30 
39

 Ibid s.17 
40

 FAR. Ekonomiska brott i Aktiebolag (2006)  s.13-14 
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 Förmögenhetsbrott: Om företaget orsakar skada för någon utomstående genom vilse-

ledande uppgifter angående företaget eller offentliggör vilseledande uppgifter gör sig 

skyldig till förmögenhetsbrott
41

.  

 

3.3.3 Åtgärder vid misstanke 

 

Anmärkningsförfarandet ska följa en viss ordning enligt anvisningar för god revisionssed. 

Ordningen graderas på följande sätt: påpekande, erinran och anmärkning.
42

 

 

Den lindrigaste formen av åtgärd vid misstanke om brott är påpekande. Detta ska användas då 

revisorn anser att felet klienten har gjort är litet och enkelt att rätta till. Detta påpekande ska 

lämnas till styrelsen eller berörd part. Förmaningen kan lämnas skriftligt eller muntligt. Revi-

sorn ska i efterhand kontrollera att åtgärderna vidtagits.
43

  

 

Den andra graden vid åtgärd av misstanke är erinran. I de flesta fall har revisorn gjort ett på-

pekande som inte åtgärdats på ett korrekt sätt. I vissa fall kan misstanken av brottet vara av så 

allvarlig karaktär att revisorn lämnar över en erinran från början. En erinran ska vara anteck-

nad skriftligt i protokoll eller annan liknande handling som sedan ska lämnas till styrelsen. 

Inom fyra veckor ska styrelsen behandla erinran. 
44

   

 

Den sista graden av åtgärd är anmärkning i revisionsberättelsen och är den kraftigaste åtgär-

den vid misstanke om brott. Detta görs när tidigare påpekande och erinringar från revisorn 

inte lett till korrekta åtgärder eller resultat. Om anmärkning i revisionsberättelsen vill undvi-

kas bör revisorn ha haft skriftlig växling med styrelsen och kan därmed överväga att hänvisa 

till dessa i revisionsberättelsen. Skrivs anmärkningen in i revisionsberättelsen är förhållandet 

så allvarligt att revisorn avstyrker ansvarsfrihet för styrelsen eller någon individuell styrelse-

ledamot inom det aktuella företaget. 
45

 

 

3.3.4 Bedömning av eventuella problem
46

 

 

Se Bilaga 1 scenario 1 där det framställs ett eventuellt problem som teoretiskt ska lösas på 

detta vis. I detta fall kan ett bokföringsbrott misstänkas och framstår inte som obetydligt. Felet 

kan rättas till genom en fyraveckorsperiod från påpekandet, om revisorn gör den bedömning-

en att den försenade bokföringen inte orsakat skada eller men. Verifikationerna som försvun-

nit bör revisorn tillsäga bolaget att verifiera verifikationerna genom kopior av fakturor eller på 

annat vis ta fram bevis från motparten. Detta leder till att revisorns inte har någon anmäl-

ningsskyldighet på grund av att brottet avhjälpts. Upprättas ingen korrekt bokföring ska revi-

                                                 
41

 Ibid s.9 och 11 
42

 Jerlinger. G. (2009) s.13 
43

 Ibid s.13 
44

 FAR. Revision: En praktisk beskrivning (2006) s.102-103 
45

 Jerlinger. G. (2009) s.13-14 
46

 Engerstedt. U. (2004) 
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sorn anmäla sin klient och därmed avgå. Även om det skulle vara en katastrof för klienten och 

hans omgivning ska revisorn anmäla.  

 

Se Bilaga 1 scenario 2 där det framställs ett eventuellt problem som teoretiskt ska lösas på 

detta vis. Här kan ett bokföringsbrott misstänkas eftersom det inte löst sig inom fyraveckors-

perioden.  Dock beror förseningen inte på ett bokföringsbrott utan bokföraren har blivit sjuk 

och därmed har inte tiden räckt till. Beror förseningen inte på ovilja hos verkställande direktö-

ren utan istället på omständigheter som han inte kan råda över och revisorn har gjort denna 

bedömning behövs ingen anmälan göras. Dock utgår detta ifrån att revisorn bedömer att bok-

föringen kommer att upprättas.  

 

Se Bilaga 1 scenario 3 där det framställs ett eventuellt problem som teoretiskt ska lösas på 

detta vis. Det kan misstänkas vara ett bokföringsbrott då de inte haft kompletta säkerhetskopi-

or på den elektroniska källan och har därmed ingen möjlighet att återskapa sin bokföring. Det-

ta kan dock ses som obetydligt om det inte rör sig om väsentliga belopp och ingenting tyder 

på falska verifikationer eller fiktiva affärshändelser. Om brottet däremot inte kan anses vara 

oväsentligt ska revisorns göra en anmälan gentemot klienten.  

 

3.4 Revisorns skyldighet och konsekvens vid orsak av skada 

 

Medverkar revisorn till ekonomisk skada för företaget eller dess intressenter kan revisorn bli 

ersättningsskyldig. För ersättningsskyldighet ska revisorn ha misskött sin granskning av före-

tagets förvaltning. Skadan ska ha uppkommit då klienten litat på revisorns granskning av för-

valtningen. Revisorn kan bli ersättningsskyldig gentemot sina klienter och deras intressen-

ter.
47

  

 

I fallen där anmälan sker vid en väsentligt senare tidpunkt än vad lagen
48

 avser utsätter sig re-

visorn för risker och göra att lagens effekt på den ekonomiska brottsligheten inte får den av-

sedda effekten
49

. För en revisor som inte anmäler misstankar om brott trots att detta bör göras 

är inte ersättningsskyldig, revisorn blir däremot föremål för disciplinära åtgärder. Vilket görs 

enligt revisorslagen (2001:883).
50

 Revisorns disciplinära åtgärder utförs utav revisorsnämnden 

(RN). När RN konstaterar att en kvalificerad revisor har försummat sina skyldigheter gent-

emot sin uppdragsgivare, underrättar nämnden revisorn om en disciplinär åtgärd. Denna åt-

gärd kan utföras genom en erinran, en varning eller upphävande av revisorns kvalifikation, 

med det åsyftas att revisorns godkännande, auktorisation eller registrering upphävs. Varje år 

utfärdar RN ett 60-tal ovannämnda disciplinära åtgärder. 
51

 

  

                                                 
47

 Broberg. A. (2002) s.109 
48

 Aktiebolagslagen 9 kap 
49

 Stetler. G. (2000) 
50

 FAR. Revisorns skyldigheter utvidgas vid misstanke om brott i bolaget (1997) 
51

 Revisorsnämndens hemsida 
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4 Empirin  

 

 

4.1 Presentation av KPMG 

 

KPMG står för Klynved, Peat, Marwick och Goerdeler, vilket är de fyra grundarnas efter-

namn. KPMG är ett företag som erbjuda kvalificerade och branschspecifika tjänster inom råd-

givning, revision och skatt. I Sverige har KPMG 60 kontor med cirka 1 600 medarbetare och 

89 delägare. Genom det globala nätverket som KPMG är delaktigt i är företaget ett av värl-

dens ledande kunskapsföretag som verkar i 150 länder och har cirka 138 000 specialister. 
52

 

 

4.1.1 Intervju med Christian Karlsson 

 

Christian Karlsson arbetar som revisorsassistent. Han utbildar sig för tillfället till kvalificerad 

revisor. Han började sin karriär på KPMG och har idag arbetat där i tre år.  

 

I sitt arbete på KPMG informeras inte klienterna om anmälningsplikten, utan när en tillsägelse 

behöver utföras informerar Christian Karlsson den drabbade klienten om denna lag.  

 

Inställning till anmälningsplikten  

 

Christian Karlsson har inte märkt av någon förändring sedan anmälningsplikten infördes ef-

tersom att han inte arbetade som revisor under den tiden. Han tror även att denna plikt inte 

hade någon större påverkan för revisorerna som arbetade under den tiden då den infördes, vil-

ket hans medarbetare verifierar enligt honom. Karlsson har en positiv inställning till anmäl-

ningsplikten och anser att det är en bra lag att tillämpa i revisionsarbetet eftersom revisorn har 

så pass bra insyn i bolaget och ser fall det förekommer ekonomisk brottslighet. Dock ser 

Karlsson vissa nackdelar med anmälningsplikten då revisorerna får ett större ansvar och mer 

påtryckningar samtidigt som deras personliga risk ökar, till exempel i form av skadestånd och 

avstyrkan av kvalifikation.  

 

Enligt Karlsson har revisorerna kompetensen att utföra anmälningsplikten, då det inte finns 

något annat organ eller myndighet som har en så klar och tydlig insyn i bolaget som revisorn 

har. Karlsson tror heller inte att någon ytterligare utbildning infördes eller behövdes vid infö-

randet av anmälningsplikten. Vid osäkerheter om anmälan informerar Karlsson oss om att det 

tas hjälp av företagets egen juristavdelning Leagal Support.  
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När ska anmälan ske? 

 

Christian Karlsson anser att när det misstänks eventuell ekonomisk brottslighet ska revisorn 

ha något konkret att gå på för att göra en anmälan. Med detta menar Karlsson att revisorn 

måste kunna peka ut någon form av ekonomisk brottslighet, till exempel bokföringsbrott, sak-

nad av verifikationer eller en bristfällig bokföring. Dock ska dessa ekonomiska brott framstå 

på ett tydligt sätt i exempelvis bokföringen enligt Karlsson.  Vid en bristfällig bokföring på ett 

visst belopp där företaget säger att det är en maskin de köpt in, men kan inte bevisa detta fy-

siskt och ägaren kör istället en ny bil som revisorn vet att denna klient inte har finansiella till-

gångar till, ger en uppenbar misstanke. Denna misstanke anser Karlsson vara den typ av miss-

tanke som revisorer går på vid eventuell anmälan.  

 

Enligt Karlsson är det en bedömningsfråga när anmälan ska ske. Han menar på att om revi-

sorn anser att det finns en skälig grund för anmälan har revisorn gått tillväga på ett korrekt 

sätt. Gör revisorn en anmälan för tidigt där revisorn inte har någon skälig grund kan revisorn i 

dessa fall bli skadeståndsskyldig för de skador företaget har lidit på grund av revisorns miss-

bedömning, enligt Karlsson. Skadeståndsskyldighet kan även tillkomma om revisorn ger en 

falsk anmälan där det finns klara tecken att revisorn har gjort en felbedömning av företagets 

eventuella brott. Dock anser Karlsson att detta utgår från en bedömning av vetande. Skjuter 

revisorn upp anmälan och det visar sig att anmälan blev gjord för sent ska revisorn kunna på-

visa en skälig grund för att ingen anmälan har gjorts enligt Karlsson. Kan inte revisorn påvisa 

den skäliga grunden får revisorn ta eventuella konsekvenser av dennes agerande, påpekar 

Karlsson. Han nämner även att om det skulle visa sig att revisorn inte anmäler sin klient över 

huvudtaget när klienten begått ett ekonomiskt brott, kan revisorn hamna i den situationen att 

denne blir skadeståndsskyldig eller blir av med sin revisors kvalifikation. 

 

Christian Karlsson har själv inte gjort några anmälningar av sina klienter under sin karriär, vi-

dare tror han inte att någon annan revisor på KPMG i Eskilstuna har gjort en anmälan. Där-

med har KPMG i Eskilstuna inte sett några konsekvenser sedan anmälningsplikten kom enligt 

Karlsson. Han har haft fall där styrelsen blivit tillsagd och där de har löst problemet inom fy-

raveckorsperioden. Dock nämner Karlsson att det finns undantag för fyraveckorsperioden, till 

exempel vid sjukdom. Så länge revisorn känner att det är en skälig orsak till överskridande av 

perioden.  Karlsson har förstått lagen så att tillrättelsen ska vara påbörjad inom fyra veckor 

och att det sedan kan dra ut på tiden.  

 

År 2010 skedde en lagändring som ökade tillrättelse perioden från två veckor till fyra veckor. 

Karlsson anser att denna lagändring var till det bättre, då han tycker att två veckor var en 

aning kort period för att avhjälpa eventuell ekonomisk brottslighet. Dock tror Karlsson att 

denna lagändring inte lett till att färre revisorers klienter blivit anmälda. Karlsson anser att 

klienten antingen har den inställningen att denne vill göra rätt för sig och korrigera felen eller 

så har klienten inte intresset att korrigera. Sedan är det bara en tidsfaktor om klienten hinner 

korrigera felen inom fyraveckorsperioden. 
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Anmälningsplikt eller Tystnadsplikt  

 

Christian Karlsson anser att anmälningsplikten och tystnadsplikten inte strider mot varandra. 

Eftersom gränsdragningen mellan dessa plikter är skarpa och tydliga. Revisorn har tystnads-

plikt fram till anmälan görs till åklagare. Han nämner även att tystnadsplikten inte bryts förrän 

revisorn gjort en anmälan och avgått som revisor för klienten. När en anmälan behöver göras 

anser Karlsson att det är självklart att anmälningsplikten går över tystnadsplikten.  

 

Syftet med anmälningsplikten  

 

Karlsson anser att syftet med anmälningsplikten är att förhindra ekonomisk brottslighet hos 

revisorns klienter. Han anser att detta är pliktens syfte då revisorn har en stor och betydlig in-

syn i klientens företag och kan därmed hjälpa myndigheten att bekämpa ekonomisk brottslig-

het. Detta syfte tycker Karlsson att anmälningsplikten uppnår.  

 

Till en början var revisorerna negativa angående anmälningsplikten vilket Karlsson trodde be-

ror på att revisorn upplevdes som myndighetens förlängda arm, samt tror han att revisorerna 

såg detta som något negativt då de kunde bli skadeståndsskyldiga. Christian Karlsson tror att 

revisorerna i dagens läge har blivit mer positiva till anmälningsplikten i allmänhet. Han näm-

ner även att medarbetarna på KPMG inte kände av någon större förändring vid införandet och 

har därmed haft en positiv syn på plikten sedan den kom.  

 

Bedömning av problem 1  

 

Se Bilaga 1 scenario 1 för information angående problemet.  I detta fall skulle Christian 

Karlsson som revisor be bolaget att försöka återskaffa fakturorna på något sätt, till exempel 

genom motparten i affärshändelsen. Sedan skulle han göra bedömningen fall det rör ett betyd-

ligt belopp eller inte. Om det är ett betydligt belopp och det saknas verifikationer och bolaget 

har ingen möjlighet att återskaffa dessa ska en anmälan göras. Om bristerna i bokföringen 

korregeras på ett korrekt sätt och de saknade verifikationerna återställs, anser Karlsson att han 

som revisor inte har någon skyldighet att anmäla.  

 

Bedömning av problem 2  

 

Se Bilaga 1 scenario 2 för information rörande problemet. Karlsson anser att han som revisor i 

detta fall skulle misstänka ett bokföringsbrott då omständigheterna är sådana att detta kunde 

avhjälpts inom fyra veckor. Dock beror bokföringsbrottet på en sjuk bokförare och om revi-

sorn bedömer att detta inte beror på bristande vilja hos sin klient utan på omständigheter som 

klienten inte råder över, behövs ingen anmälan göras enligt Karlsson. Han nämner även att 

om revisorn känner att det är lönlöst att kontakta styrelsen för att inget troligen kommer kor-

regeras eller om klientens bolag tar mer skada vid kontakt med styrelsen, kan anmälan göras 

direkt till åklagaren.   
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Bedömning av problem 3  

 

Se Bilaga 1 scenario 3 för information rörande problemet. Här anser Karlsson att om skadan 

är av ett väsentligt belopp och att det inte går att återskapa bokföringen kan ett bokförings-

brott misstänkas. Går inte problemet att avhjälpas och är av väsentlig skada för klientens bo-

lag ska en anmälan göras, enligt Karlsson. Om de overifierade verifikationerna rör små belopp 

och anses vara obetydligt tycker Karlsson att en anmälan inte bör göras, beroende på att brot-

tet är obetydligt, annars ska en anmälan göras.  

 

4.2 Presentation av Grant Thornton  

 

För entreprenörer och entreprenörsföretag är Grant Thornton Sveriges ledande revisions- och 

konsultföretag. I Sverige har Grant Thonton 24 kontor med cirka 1 000 medarbetare och 142 

partners och erbjuder tjänster inom revision, ekonomiservice, skatt och rådgivning. Grant 

Thornton är medlem inom koncernen Grant Thornton International, organisationen är en av 

världens ledande paraplyorganisation som är av självständigt styrda och ägda konsult- och re-

visionsföretag. Med paraplyorganisation menas att det är en övergripande organisation som 

innehåller flera sammanslutningar
53

. Företagen som är medlemmar i denna organisation finns 

i över 100 länder och har sammanlagt cirka 31 000 medarbetare. 
54

 

 

4.2.1 Intervju med Charlotta Larsson  

 

Charlotta Larsson arbetar som godkänd revisor på Grant Thornton. Hon började arbeta som 

revisor för 17 år sedan och började sin karriär på en mindre revisionsbyrå.  

 

I sitt arbete på Grant Thornton informeras inte deras klienter att en anmälningsplikt finns, utan 

när Charlotta Larsson behöver utföra någon tillsägelse informeras klienterna om denna lag.  

 

Inställning till anmälningsplikten  

 

Charlotta Larsson har en positiv inställning till anmälningsplikten för sig själv som revisor. 

Hon ser det faktum att myndigheten får i ett tidigare skede in information om eventuella eko-

nomiska brott som en fördel med anmälningsplikten. Larsson kan inte se någon nackdel på 

rak arm med denna plikt, eftersom hon anser att företag som bedriver ekonomisk brottslighet 

vill revisorn undvika. Nackdelarna fanns redan när plikten kom enligt Larsson.  

 

Larsson berättar att innan anmälningsplikten kom anmäldes klienter sällan. Oftast var revi-

sorns enda åtgärd att avgå från uppdraget. Förr skedde det hela i enklare form och det fanns 

ingen plikt som sa att du var tvungen att anmäla vid avgång. När anmälningsplikten kom 

tyckte Larsson att det kändes påfrestande att införa detta i arbetet. Det kändes som att revisorn 
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tog över en del av statens arbete. Om Larsson tänker tillbaka så var det egentligen ingen stor 

skillnad i arbetet vid införandet av anmälningsplikten, för att lagen blivit en del i hennes dag-

liga arbete.  När anmälningsplikten infördes kände Larsson som då arbetade inom en mindre 

revisionsbyrå att FAR (Föreningen Auktoriserade Revisorer) gav mycket stöd och hjälp till 

revisorerna gällande denna nya plikt. De små byråerna tog även mer hjälp och stöd av FAR än 

vad större revisionsbyråer gjorde. I dagsläget arbetar hon på en stor revisionsbyrå, Grant 

Thornton, där informerar Larsson om att det finns en egen avdelning inom företaget för juri-

diska frågor, denna avdelning heter Risk Management.   

 

När anmälningsplikten kom fanns inte den kompetensen fullt ut hos revisorerna. Dock nämner 

hon att kompetensen gällande bokförings- och skattebrott fanns innan. Larsson anser att an-

mälningsplikten brast en hel del i början och det fanns ingen skyldighet att utbilda sig. Den 

nya lagen togs upp lite vid sammankomsterna med FAR SRS (Sverige Revisors Samfund) 

och revisorssamfundet. Den nya lagen diskuterades mer mellan olika revisorer och Larsson 

kan därför inte se någon spontan förändring gällande sitt arbete.  

 

När ska anmälan ske? 

 

Charlotta Larsson tycker att när något inte står rätt till hos hennes klient märks detta och en 

anmälan ska göras. Hon påpekar att det endast är grova brott som anmäls direkt. Vid mildrare 

brott ska styrelsen underrättas. Om all försäljning inte är med eller om det finns många kons-

tiga fakturor i bokföringen räknar Larsson detta som rätt så grova brott vilket gör det lätt att 

misstänka ekonomisk brottslighet. Larsson nämner att om det dyker upp en enstaka bluffaktu-

ra kan det vara svårt att misstänka. Det finns alltid något som går förbi. Ett ekonomiskt brott 

enligt Larsson kan börja misstänkas om något ser väldigt konstigt ut i klientens redovisning 

till exempel om inköpen är större än försäljningen. Hittar revisorn något misstänksamt tittar 

revisorn vidare för att försöka hitta problemet eller brottet. 

 

För att förhindra brott anser Larsson att revisorn bör vara ute i god tid med en påminnelse om 

att årsredovisningen ska vara klar tills stämman ska hållas. Detta görs för att kunna skydda sig 

själv som revisor, då påföljden vid för sen påminnelse kan skada revisorn. Larsson anser att 

skyldigheten om kontakt ligger på både styrelsen och revisorn.  

 

Charlotta Larsson har anmält ett antal klienter under sin karriär som revisor. Cirka fyra fall av 

dessa anmälningar har varit väldigt uppenbara och Larsson har avgått utan att kontakta styrel-

sen. Inom Grant Thornton pratas det inte om anmälningar som görs för respektive medarbeta-

res klienter, Larsson nämner att det råder tystnadsplikt medarbetare emellan men hon tror att 

varje revisor någon gång har gjort minst en anmälning. När hon arbetade på en mindre revi-

sionsbyrå blev det mer kontakt mellan kollegorna och det var inte samma tystnadsplikt dem 

emellan och där gjordes det anmälningar när plikten kom.  

 

När anmälningsplikten kom hade klienten två veckor på sig att rätta till problemet när de bli-

vit underrättade av revisorn. 2010 skedde en lag ändring där tvåveckorsperioden ökades till 

fyra veckor. Larsson ser positivt på denna ökning, eftersom hon anser att det var svårt för kli-
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enterna att rätta till problemen inom två veckor. Hon anser att fyra veckor är en rimlig tid och 

ger klienten en rättvis möjlighet att rätta till sitt fel. Följdeffekten av denna lagändring anser 

Larsson vara att färre klienter blir anmälda då de klarar sig inom tillrättelsetiden. Dock kan 

det ibland ses genom fingrarna gällande fyraveckorsperioden, med vilket menas, att revisorn 

ibland ger klienten mer tid att rätta till felet om Larsson anser att klienten är pålitlig och har 

en rimlig orsak till förseningen. Larsson nämner att klienter som inte visar sig vara villiga el-

ler kontaktbara är oftast klienter som utför någon form av ekonomisk brottslighet. Undviker 

klienten kontakt på förutnämnda vis anser Larsson att en anmälan borde göras direkt utan att 

informera styrelsen.  

 

Anmälningsplikt eller Tystnadsplikt  

 

Charlotta Larsson anser att anmälningsplikten och tystnadsplikten inte strider mot varandra, 

då det står klart och tydligt i lagen att om brott förekommer ska detta anmälas. När en brotts-

misstanke uppstår har revisorn skyldighet att anmäla detta och i denna anmälan beskriva vad 

misstankarna gäller, vilket enligt Larsson är att bryta sin tystnadsplikt. Dock bryts tystnads-

plikten endast till åklagaren och inte någon annan. Det är inte förrän du avgår från din post 

som revisor hos klienten som tystnadsplikten bryts helt enligt Larsson. Larsson nämner att när 

en revisor avgår får ingen ytterligare kontakt med klienten äga rum efter att de blivit informe-

rade om avgången.  

 

I mindre grov brottslighet, till exempel små bokföringsbrott, anser Larsson att tystnadsplikten 

väger starkare än anmälningsplikten. Detta för att det finns en stor möjlighet för klienten att 

hinna rätta till sina fel i eventuell bokföringen innan tidsfristen löpt ut. Därför anser Larsson 

att små misstankar inte behöver anmälas och därmed väger tystnadsplikten över. Vid grövre 

brott som behöver anmälas väger anmälningsplikten tyngre än tystnadsplikten då tidsfristen 

troligen inte räcker till. Samtidigt menar Larsson att revisorer inte vill ha sådana klienter med 

osäker trovärdighet. Larsson menar att det i detta fall vore konstigt om en revisor skulle anse 

att tystnadsplikten väger tyngre än anmälningsplikten, då detta skulle leda till att revisorn blir 

en medbrottsling om ingen anmälan görs.  

 

Syftet med anmälningsplikten  

 

Syftet med lagen om anmälningsplikt är att informationen om eventuell ekonomisk brottslig-

het ska komma fram fortare till myndigheterna enligt Charlotta Larsson. Hon anser att me-

ningen med plikten är att myndigheten ska få informationen fort från en person med bra insyn 

i redovisningen. Det nämnda syftet anser Larsson vara uppfyllt. Dock tycker hon att det inte 

händer så mycket som det borde göra när anmälan har skett. Larsson tycker framförallt att hon 

inte informeras tillräckligt om de fall hon anmält till myndigheterna. 

 

När denna plikt kom var många revisorer negativa och Larsson anser att detta berodde på 

okunskap och ovana. Däremot tycker hon att revisorerna blivit mer positiva till denna anmäl-

ningsplikt, då denna ovana inte längre finns där på samma sätt som förr hos revisorerna.  
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Bedömning av problem 1 

 

Se Bilaga 1 scenario 1 för information angående problemet. Larsson anser att det är mycket 

allvarligt eftersom verifikationer försvunnit. Det första hon skulle göra är att förvissa sig om 

verifikaten går att återskapa till exempel genom att begära kopior från leverantörer eller se om 

det går att skriva ut kundfakturor från kundens datasystem så att bokföringen blir fullständig. 

Om det inte är möjligt leder det till att bokföraren inte kan få ordning på bokföringen och att 

en anmälan inte kan uteslutas enligt Larsson. Hon nämner även att detta agerande måste ske 

skyndsamt.  

 

Bedömning av problem 2 

 

Se Bilaga 1 scenario 2 för information rörande problemet. Först skulle Larson kontrollera med 

bokföraren om personen hunnit börja med bokföringen och om det är möjligt att bli klar gans-

ka snart efter personen återkommit från sjukskrivningen. Om fallet är så skulle Larsson accep-

tera att gränsen om fyra veckor inte kan hållas. Om bokföraren däremot inte hunnit börja med 

bokföringen måste företaget snarast anlita en annan bokförare för att undvika en anmälan.  

 

Bedömning av problem 3 

 

Se Bilaga 1 scenario 3 för information angående problemet. Larsson anser att det är mycket 

allvarligt eftersom verifikationer försvunnit. Det första hon skulle göra är att förvissa sig om 

verifikaten går att återskapa till exempel genom att begära kopior från leverantörer eller se om 

det går att skriva ut kundfakturor från kundens datasystem så att bokföringen blir fullständig. 

Om det inte är möjligt leder det till att bokföraren inte kan få ordning på bokföringen och att 

en anmälan inte kan uteslutas enligt Larsson. Hon nämner även att detta agerande måste ske 

skyndsamt. 

 

Larsson nämner att om det är många kontoöverföringar, både insättningar och uttag, där un-

derlag inte gått att få fram igen, kan ett brott misstänkas. En granskning av den återskapade 

bokföringen måste först ske innan beslut kan tas om det blir ett föremål för en anmälan om 

misstanke om brott eller om det istället blir fråga om anmärkning i revisionsberättelsen påpe-

kar Larsson.  

 

4.3 Presentation av PwC 

 

PwC står för Öhrlings PriceWaterhouseCoopers. Företaget utgår ifrån kundens behov gällan-

de tjänsteutbudet och marknadsorienteringen, där de erbjuder personligt engagemang, snabb 

tillgänglighet och kunnande om den lokala marknaden. PwC är en av Sveriges ledande råd-

givnings- och revisionsföretag och har 130 kontor med cirka 3 800 medarbetare inom Sverige. 
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Öhrlings PriceWaterhouseCoopers ingår i den globala koncernen PwC som är en av de världs-

ledande revisionsorganisationerna som verkar i 158 länder med 169 000 medarbetare. 
55

 

4.3.1 Intervju med Henrik Bergquist 

 

Henrik Bergquist arbetar som auktoriserad revisor på PwC. Han har arbetat som revisor i 10 

år och började i branschen 1995. 

 

I arbetet på PwC informeras inte klienterna om anmälningsplikten för revisorerna, utan när 

problemet uppstår upplyses klienten. Dock nämner Bergquist att om klienten är strulig från 

början upplyses denna klient om anmälningsplikten innan ett eventuellt problem kan uppstå.  

 

 

Inställning till anmälningsplikten  

 

Henrik Bergquist har varken en positiv eller negativ syn på anmälningsplikten. Han nämner 

att anmälningsplikten ligger på revisorerna då de har en unik insyn inom klientens företag och 

kan på så vis upptäcka ekonomisk brottslighet. Bergquist känner en viss kluvenhet gällande 

bedömning av misstankar när det kommer till ekonomisk brottslighet. Det påpekas att om fal-

len är uppenbara gällande ekonomisk brottslighet finns det förfarande om hur revisorn ska gå 

till väga. Detta leder till att när fallen inte är uppenbara känner Bergquist en viss kluvenhet. 

Därför kan Bergquist inte säga ifall han har en positiv eller negativ inställning till anmäl-

ningsplikten. Bergquist anser att fördelarna med anmälningsplikten är där det uppdagas brott i 

form av ekonomisk karaktär. Nackdelen med anmälningsplikten anser Bergquist vara att den 

låga misstankenivån gör att många klienter blir anmälda vilket leder till att åklagaren får 

mycket arbete och som kan leda till att många fall skrivs av. Med detta menas att vissa lindri-

gare former av ekonomisk brottslighet inte åtalas av åklagaren.  

 

Bergquist arbete har inte förändrats vid införandet av anmälningsplikten eftersom han började 

arbeta som revisor efter att lagen kom. Bergquist nämner att när frågor har uppstått har han 

satt sig in i problemen och på så sätt fått lära sig reglerna under tiden. Lagen om anmälnings-

plikt påverkar Bergquist, då han nämner att det i hans arbete som revisor uppstår situationer 

där en anmälan ska göras eller ett brev ska skrivas om misstanke.  

 

Arbetet som revisor kräver mycket kunskap från grunden men efter införandet av anmäl-

ningsplikten krävdes det ännu mer kunskap som Bergquist nämner, till exempel skulle revi-

sorn lära sig bedöma brott. Bergquist nämner att PwC har byggt upp ett system som hjälper 

revisorn med att bedöma brott, vilket innebär att det på PwC finns en stab som det går att dis-

kutera eventuella frågor med. Denna stab utgörs av bolagsjurister som sitter vid huvudkonto-

ret i Stockholm, vid namn OGC. Bergquist anser att revisorns kompetens har utökats genom 

bedömningen av brott, med det menas att det är revisorn som ser eventuella brott och gör an-

mälningar. Det är genom dessa anmälningar revisorn får mer kompetens gällande anmäl-

ningsplikten.  
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När ska anmälan ske?  

 

Henrik Bergquist nämner att misstankenivå för när en åtgärd behöver vidtagas ligger vid en 

ganska låg nivå samt att revisorn inte behöver känna att dessa brott gjorda av klienten kom-

mer att leda till åtal. Revisorn kan misstänka att något inte står rätt till hos klienten men inte 

ha något som styrker detta. När detta sker menar Bergquist att det blir oklart hur låg misstanke 

graden är. Utifrån detta måste det bedömas när en anmälan ska göras där misstankarna om 

brott uppstår för revisorn. Detta kan till exempel vara när klienten redovisar olaglig verksam-

het som revisorn inte kan styrkas. 

 

En revisor vill väldigt gärna hjälpa sin klient och därmed kan en anmälan komma in senare än 

den borde ha gjort. Bergquist antyder att det är sällan revisorn som anmäler för tidigt utan re-

visorn väntar för att hjälpa sin klient. Bergquist anser att innan anmälan ska göras är det vik-

tigt att revisorn har gjort en avstämning vilket han påpekar som väldigt viktigt. Med detta me-

nar han att revisorn ska ha något konkret att misstänka gällande ekonomisk brottslighet. Om 

revisorn skulle anmäla sin klient för tidigt eller för sent hamnar revisorn i en risk som kan 

leda till att klienten anmäler denna till Revisorsnämnden. Skulle Revisorsnämnden göra be-

dömningen att revisorn har gjort fel mot sin klient nämner Bergquist att det kan förekomma 

disciplinära åtgärder, så som anmärkningar. Om revisorn inte anmäler klienten över huvudta-

get hamnar revisorn i risk där denna kan bli skadeståndsskyldig enligt Bergquist. Detta sker 

om revisorn missat att anmäla och vilket lett till att klientens bolag likviderats. Bergquist på-

pekar att detta kan leda till att revisorn får konsekvenser då konkursförvaltaren upptäcker bris-

ter från revisorns sida. Dessa brister från revisorns sida kan vara att tydliga fel i bokföringen 

som inte har åtgärdats eller anmälts nämner Bergquist.  

 

Under sin karriär som revisor har Bergquist anmält ett antal klienter, ungefär tre stycken men 

han har skickat ut brev gällande misstanke om brott till cirka 10 klienter. Det har hänt att 

Bergquist tänkt anmäla klienter men problemet har löst sig inom fyra veckor. Ibland sker det i 

samarbete med klienten där revisorn förklarar för klienten att ett brev gällande misstanke om 

brott kommer att skickas till styrelsen och därmed hjälpa klienten att lösa detta problem inom 

tidsperioden. Bergquist är säker på att de flesta revisorer gör anmälningar gällande misstanke 

om ekonomisk brottslighet. Han nämner att detta händer dagligen.  

 

Under 2010 skedde en ändring gällande lagen om anmälningsplikt där tillrättelseperioden på 

två veckor ökade till fyra veckor. Denna ökning tycker Bergquist är till det bättre, då han an-

ser att två veckor i vissa fall inte är tillräcklig tid för att hinna rätta till det som blivit fel. 

Bergquist nämner att ibland sätter revisorerna på PwC en tidsperiod på två veckor fast lagen 

ändrats. Detta gör han när det känns som ett rimligt krav eller om revisorn känner att denna 

inte vill ha kvar klienten oavsett om felet blir korrigerat eller inte. Bergquist nämner att detta 

även kan användas som ett påtryckningsmedel för att hjälpa klienten in på rätt spår igen.  
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Anmälningsplikt eller Tystnadsplikt  

 

Henrik Bergquist anser att anmälningsplikten inte strider mot tystnadsplikten. Detta eftersom 

rent juridiskt och tekniskt är anmälningsplikten starkare än tystnadsplikten. Bergquist nämner 

att tystnadsplikten upphävs varje gång en revisor skriver en oren revisionsberättelse. Under 

arbetstiden fram till skrivandet av revisionsberättelsen får inget angående klienten komma ut 

om det inte sker ett brott. Med detta menar Bergquist att ekonomiska brott är större än tyst-

nadsplikten när dessa behöver anmälas. Bergquist anser att tystnadsplikten är fundamentet för 

revisionen och väger lika starkt som anmälningsplikten. Vid misstanke om brott upphävs tyst-

nadsplikten då Bergquist nämner att en revisor inte kan avstå att anmäla ett brott med hänsyn 

till tystnadsplikten, vilket gör att han i detta fall tycker anmälningsplikten väger starkare.  

 

Bergquist anser att den offentliga informationen som det finns system och regelverk för om 

hur revisorerna ska skriva gällande misstankar om brott och göra anmälningar inte utgör några 

problem, eftersom dessa ger en klar och tydlig information, och regler gällande sådana situa-

tioner. Detta leder enligt Bergquist till att oberoende ställningen är intakt då revisorn fortfa-

rande kan gå vidare och göra en anmälan. Problemet med oberoende ställning uppstår när re-

visorn inte vill såra kunden vilket han menar blir ett problem generellt, vilket Bergquist inte 

tror påverkas i sig av anmälningsplikten.  

 

Syftet med anmälningsplikten  

 

Henrik Bergquist anser att syftet med anmälningsplikten är tvådelat. Han tror att anmälnings-

plikten avser att minska antal brott av ekonomisk karaktär samt att avhjälpa brott. Han nämner 

att det alltid har funnits klienter som struntar i regelverk. Därför har det införts påtrycknings-

medel som hjälper klienterna att avhjälpa de ekonomiska brotten. Detta gör enligt Bergquist 

att färre revisorer anmäler sina klienter, men han tror inte att detta minskar brotten men att de 

avhjälps och inte orsakar någon förlust för samhället.  

 

Till en början var många revisorer negativa till anmälningsplikten. Bergquist tror detta beror 

på att det fanns mycket osäkerhet hos revisorerna gällande bedömningen av misstankarna om 

brottslighet. Bergquist anser att revisorerna i dagsläget har byggt upp ett system för hur dessa 

frågor ska hanteras när revisorn känner sig osäker. Sen nämner Bergquist även att det finns ju-

ristavdelningar till hjälp. Avslutningsvis anser Bergquist att frågor om bedömning är svåra 

men om revisorn skulle hamna i sådan situation finns det hjälp och revisorn blir en erfarenhet 

rikare.  

 

Bedömning av problem 1  

 

Se Bilaga 1 scenario 1 för information rörande bedömningsproblemet. Bergquist anser att det 

är uppenbart att ett bokföringsbrott har begåtts och han skulle skriva ett brev om misstanke. 

Om problemet inte kommer att avhjälps skulle Bergquist skriva ett brev om misstanke och 

eventuella eftersläpningar i bokföringen ska skrivas i revisionsberättelsen. Klienten har i detta 
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läge redan tagit tag i problemet och försöker lösa detta. Dock kan Bergquist tänka sig att vänta 

i en vecka innan brevet skrivs och se om klienten kan lösa problemet. Detta leder till att om 

problemet avhjälpts innan brev om misstanke skrivits behövs ingen påpekan göras. Bergquist 

skulle som grund skriva ett brev om misstanke i dessa fall.  

 

Bedömning av problem 2  

 

Se Bilaga 1 scenario 2 för mer information rörande problemet. Bergquist skulle i denna situa-

tion kunna tänka sig att vänta ytterligare två veckor om klienten är trovärdig. Han skulle höra 

med PwC:s jurist avdelning och höra med dem om hur Bergquist kan gå till väga i denna situ-

ation. Skulle Bergquist känna till bokförarens sjukdom och vet att det kommer ta längre tid än 

två veckor att tillfriskna, skulle han säga till klienten att ta in en tredje part som kan avsluta 

bokföringen inom ett par dagar. Om Bergquist däremot skulle känna att denna klient är opålit-

lig och är någon som han helst vill bli av med, kommer Bergquist hålla sten hårt på tidsperio-

den, för att kunna avgå i slutändan och göra en anmälan. 

 

Bedömning av problem 3  

 

Se Bilaga 1 scenario 3 för mer information rörande problemet. I detta fall menar Bergquist att 

det är en bedömningsfråga, huruvida det kan röra sig om ett eventuellt ekonomiskt brott när 

en klient haft så extrem otur. Bergquist nämner att han personligen skulle känna att klientens 

bokföring blir väldigt vinglig och att han troligen skulle skriva i revisionsberättelsen vad som 

saknas och varför. Han anser även att det är svårt att avstyrka årsredovisningen i detta fall då 

det är osäkert om det rör sig om ett bokföringsbrott. Först och främst skulle Bergquist försöka 

återskapa den saknade bokföringen genom att ta fram verifikationer från till exempel leveran-

törer, han nämner att det är kassakvittona som blir svåra att ersätta och skulle kunna tänka sig 

ersättningsverifikationer för dessa. Om det däremot rör sig om ett bokföringsbrott anser Berg-

quist att det bara är att avgå på en gång och lämna in en anmälan till åklagare.  Bergquist an-

ser att i detta fall rör det sig inte i grund och botten om ett bokföringsbrott även om det blir fel 

i bokföringen.  

 

4.4 Ekobrottsmyndigheten 

 

Ekobrottsmyndigheten är den samordnade och drivande kraften för Sveriges ekobrottsbe-

kämpning samt ett kunskaps- och kompetenscenter inom området. I huvudsak är ekobrotts-

myndigheten en åklagarmyndighet där arbetar poliser, ekorevisorer, åklagare och andra exper-

ter tillsammans som ett utredningsteam. 
56
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4.4.1 Intervju med Kent Madstedt 

 

Kent Madstedt har varit åklagare sedan 1979, han började ägna sig åt ekonomisk brottslighet 

vid 1995. När Ekobrottsmyndigheten startade 1998 började Madstedt arbeta där. När anmäl-

ningsplikten kom 1999 undervisade Madstedt revisorer vid ett antal tillfällen, Madstedt är 

även en av flera åklagare som är kontaktperson dit revisorerna kan ringa och ställa frågor gäl-

lande anmälningsplikten.  

 

Anmälningsplikt  

 

Det finns ingen heltäckande statistik rörande hur många revisorer som anmäler sina klienter. 

Madstedt nämner att under 2011 kom det in 79 anmälningar från revisorer i Stockholm, det 

finns två kontor i Göteborg och Malmö.  

 

Kent Madstedt anser att anmälningsplikten är ett verktyg som hjälper till att upptäcka och för-

hindra ekonomisk brottslighet i ett tidigt skede. Revisorer ser den ekonomiska brottsligheten 

innan åklagarmyndigheten eller till exempel Skatteverket. Detta anser Madstedt bero på att 

revisorn sitter på första parkett. När revisorn ser ett brott hos klienten kan denne begränsa 

skadan och om detta görs tillräckligt framgångsrikt behöver inte revisorn göra någon anmälan. 

Förutsättningen är enligt Madstedt att rättelsen sker frivilligt, det vill säga att rättelsen ska ske 

innan Skatteverket, polis eller åklagare kommer felet på spåret. Madstedt anser att en annan 

fördel med anmälningsplikten är att det är alldeles klart mellan revisor och klient att skyldig-

heten föreligger vid misstanke om vissa brott. Det är alltså inte förhandlingsbart.  

 

Madstedt kan inte se några nackdelar med anmälningsplikten, han nämner att det inte finns 

kvar någon obligatorisk skyldighet för revisorn att avgå i samband med anmälan mot en kli-

ent. Det förekommer att revisorns klient vill ha kvar sin revisor även efter en anmälan gjorts.  

 

Enligt Madstedt borde fler revisorer göra anmälningar varje år. Detta kan ses när bolaget går i 

konkurs och konkursförvaltaren gör anmälningar om till exempel bokföringsbrott. Madstedt 

nämner att om revisorn haft regelbunden kontakt med klienten borde brottet upptäckts tidigare 

och kanske blivit avhjälpt innan klienten behövt hamna i den situation som uppstår när kon-

kursförvaltaren gör en anmälan. Om revisorn känner sig osäker när ett brott hittas är det inte 

helt ovanligt att man hör av sig till en ekobrottsåklagare nämner Madstedt. När en revisor hör 

av sig till åklagaren angående hjälp måste revisorn beskriva situationen så att det inte framgår 

vem klienten är. Annars nämner Madstedt att det finns en risk att han som åklagare måste age-

ra och inleda förundersökning grundad på de uppgifter som lämnas angående revisorns klient. 

 

Kent Madstedt anser att revisorn har fått en viktigare del i bekämpningen av ekonomiska 

brott. Han anser vidare att revisorns roll har på detta sätt blivit tydligare. Om revisorn inte 

anmäler sin klient och låter bli att avhjälpa eventuellt brott kan revisorn får kritik av Revi-

sorsnämnden.  Madstedt nämner att om det sker en passivitet från revisorn som innebär att 
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upptäckta brott inte anmärks i revisionsberättelsen och inte medför någon anmälan kan even-

tuellt leda till att revisorn blir medhjälpare till klientens brott. Det kan till exempel ske genom 

att revisorn avger en ren revisionsberättelse fast det finns allvarliga fel i denna som leder till 

att nästkommande räkenskapsårs bokföring blir fel, vilket kan medföra att revisorn anses som 

medhjälpare till klientens brott.  

 

Innan revisorn behöver göra en anmälan kan revisorn i vissa fall vänta fyra veckor med att 

anmäla efter att styrelsen underrättats. Ursprungligen var denna tidsfrist kortare, alltför kort 

enligt Madstedt. Denna nya tidsfrist på fyra veckor tycker Madstedt vara lagom avpassad och 

att tillämpningen av denna frist är det normala. Madstedt anser att tanken med detta är att kli-

enten ska få en möjlighet att vidta skadeförebyggande åtgärder. När revisorn ska anmäla di-

rekt anser Madstedt vara när revisorn bedömer att klienten inte kommer att vidta några åtgär-

der för att undanröja skadeverkningarna av brottet. Det ska även ske en anmälan direkt om 

brottet medfört skada för bolaget eller dess intressenter samt om det finns risk för att bevis 

undanröjs eller om egendom undanskaffas. Om det råder högt förtroende mellan revisorn och 

klienten enligt Madstedt kan revisorn hjälpa sin klient att anmäla sig själv, något som är rela-

tivt sätt gynnsamt för klienten. Det är endast en klient som är kriminellt tänkande som borde 

uppfatta revisorn i egenskap av någon att misstro.  

 

Anmälningsplikten eller Tystnadsplikten  

 

Madstedt anser att det inte finns någon motsättning mellan anmälningsplikten och tystnads-

plikten, eftersom lagstiftaren hade som avsikt med reglerna i aktiebolagslagen angående an-

mälningsplikten att om ett brott begås, bryts den tystnadsplikt som annars råder.  

 

Syftet med anmälningsplikten  

 

Madstedt anser att syftet med anmälningsplikten är att tidigare upptäcka ekonomisk brottslig-

het samt att förhindra allvarligare brottslighet. Syfte anser Madstedt uppfylls, men han vill se 

fler revisorer göra anmälningar när det är motiverat. Madstedt anser att detta syfte har blivit 

motverkat då revisionsplikten i mindre aktiebolag har slopats och medfört att färre revisorer 

har insyn i mindre bolag. Det är de mycket små bolagen med lågt aktiekapital och få anställda 

som används som fasader för ekonomisk brottslighet nämner Madstedt.  

 

När anmälningsplikten infördes var många revisorer negativa till detta. Madstedt anser att det-

ta berodde på att tanken var att skyldigheten skulle kunna leda till bristande förtroende mellan 

revisorn och klienten, eftersom revisorn skulle uppfattas som en person som söker anledning 

att göra en anmälan mot klienten. Madstedt nämner att det är en feltanke. Meningen är att ut-

gångspunkten ska vara att klienten vill göra rätt utan krångel och till så lågkostnad som möj-

ligt.  
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5 Analys 

 

Revisorns uppgift 

 

Revisorns huvuduppgift är att utföra en oberoende granskning av en organisations ekonomis-

ka förvaltning. Revisorn ska därmed se till att förvaltningen gjorts på ett korrekt sätt. Enligt 

lag ska det korrekta sättet utföras utifrån god revisionssed. Innebörden av detta är på vilket 

sätt en revision ska genomföras. Detta sker genom kunskap, erfarenhet och professionellt om-

döme från revisorn. 

 

Samtliga revisorer som intervjuats har inte märkt någon skillnad i sitt arbete som revisor efter 

införandet av anmälningsplikten. Dock påpekar Larsson och Bergquist att revisorn inte hade 

den kunskap och kompetens som behövdes vid införandet och att denna utvecklats med tiden 

då revisorn vant sig in i uppgifterna. Karlsson anser däremot att kompetensen och kunskapen 

redan fanns hos revisorn. Ekobrottsåklagaren Madstedt har sedan införandet ställt upp med ett 

antal andra åklagare som kontaktperson när revisorerna har frågor eller osäkerheter rörande 

anmälningsplikten vilket har utökat kompetens och kunskapen hos revisorerna.  

 

Anmälningsplikten 

 

Anmälningsplikten innebär att revisorerna har en plikt att anmäla sina klienter så snart miss-

tanke om brott uppkommit. Revisorerna har en skyldighet att agera mot misstankar om eko-

nomisk brottslighet som i huvudsak orsakar företaget och dess intressenter skada. En revisor 

har en skyldighet att anmäla sina klienter vid misstanke om brott, men det kan ibland vara 

oklart fall anmälan ska ske eller inte. Det hela går ut på att revisorn måste bedöma nivån för 

misstanke. 

 

Christian Karlsson och Charlotta Larsson anser att om en anmälan ska göras behöver revisorn 

ha något konkret och tydligt att gå på för att göra en anmälan rörande misstanke om brott. 

Henrik Bergquist anser däremot att det endast behövs en ganska låg nivå av misstanke för att 

anmälan ska göras. Revisorn behöver enligt Bergquist inte anse att brottet leder till åtal. Mad-

stedt däremot anser att flera revisorer borde göra anmälningar varje år och att detta kan ses 

när bolagen går i konkurs.  

 

Karlsson har inte gjort några anmälningar sedan han började arbeta på KPMG. Han påpekade 

även att KPMG: s kontor i Eskilstuna inte gjort några anmälningar sen lagen infördes. Larsson 

har anmält ett antal klienter under sin karriär som revisor sedan anmälningsplikten infördes. 

Det nämns även att hon inte vet fall det gjorts några anmälningar på Grant Thornton i Eskils-

tuna, då det råder tystnadsplikt medarbetare emellan. Bergquist har anmält ett antal klienter 

sedan införandet av anmälningsplikten.  

 

Alla tre revisorer som intervjuats har skickat ut brev gällande misstanke om brott, dock har 

många eller alla löst sig inom fyraveckorsperioden som under 2010 ökat från två veckor till 
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fyra. Denna ökning anser de tre revisorerna och Ekobrottsåklagaren räknas till det positiva då 

detta ger klienterna en större möjlighet att korrigera sitt eventuella fel. Både Larsson och 

Karlsson kan ibland gå över tidsperioden på de fyra veckorna om klienten är pålitlig. Berg-

quist kan även gå över tidsperioden, ibland sätter han fortfarande en tidsfrist på två veckor om 

han anser att det är tillräcklig tid eller om Bergquist inte vill ha klienten kvar och använder 

detta därmed som påtryckningsmedel. Efter införandet av denna regel anser Karlsson att det 

inte blivit färre anmälda klienter, medan Larsson och Bergquist anser att färre klienter har bli-

vit anmälda.  

 

Anmälningspliktens syfte 

 

En revisor har skyldighet att anmäla sina klienter vid misstanke om brott. 

 

Kent Madstedt anser att syftet med anmälningsplikten är att upptäcka ekonomisk brottslighet i 

ett tidigare stadium samt att förhindra allvarligare brottslighet. Christian Karlsson anser att 

anmälningspliktens syfte är att förhindra ekonomisk brottslighet eftersom revisorn har en be-

tydlig insyn i klientens företag. Charlotta Larsson anser att syftet med plikten är att informa-

tionen om eventuell ekonomisk brottslighet ska komma fram fortare till myndigheterna.  Hen-

rik Bergquist anser att syftet är att avhjälpa brott samt minska antalet brott av ekonomisk ka-

raktär.  

 

Alla fyra respondenter anser att revisorerna blivit mer positiva till anmälningsplikten sedan 

den infördes. Madstedt tror att negativiteten som rådde vid införandet beror på att revisorerna 

trodde detta skulle leda till bristande förtroende mellan revisorn och klienten. Karlsson ansåg 

att denna negativitet berodde på att revisorn uppfattades som regeringens förlängda arm samt 

för att revisorn kunde efter införandet bli skadeståndsskyldig. Larsson anser att negativiteten 

berodde på okunskap och ovana och att de blivit mer positiva till plikten så ovanan inte längre 

finns där. Bergquist tror att negativiteten berodde på osäkerheter hos revisorerna gällande be-

dömningen av misstankar om brottslighet, men han nämner att revisorerna blivit mer positiva 

för att det byggts upp system kring hur frågor ska hanteras vid osäkerhet hos revisorn.  

 

Anmälningsplikt kontra Tystnadsplikt 

 

God revisionssed för revisorer är att ta hänsyn till tystnadsplikten. Denna plikt går ut på att 

revisorn inte får föra vidare information som kan leda till skada för företaget eller ändra före-

tagets intressenters syn i samband med sitt uppdrag. Anmälningsplikten innebär att revisorer-

na har en plikt att anmäla sina klienter så snart misstanke om brott uppkommit. 

 

Revisorerna som intervjuades anser att anmälningsplikten och tystnadsplikten inte strider mot 

varandra, då det är klart var linjen mellan plikterna går. Om ett brott sker anser de tre reviso-

rerna att anmälningsplikten går före tystnadsplikten. Chefsåklagaren Madstedt anser som de 

tre revisorerna att det inte finns någon motsättning mellan plikterna. Detta eftersom lagstifta-

ren hade som avsikt att om ett brott begås bryts tystnadsplikten som råder.  
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Avgång 

 

Om revisorn ålägger misstanke om brott ska en prövning ske omedelbart. Denna prövning av-

gör om revisorn ska avgå från sitt uppdrag eller inte. 

 

Madstedt påpekar i intervjun att det inte finns kvar någon obligatorisk skyldighet för revisorer 

att avgå när anmälan göras mot en klient. Han nämner att det kan förekomma att klienten vill 

ha kvar sin revisor trots att anmälan gjorts. Samtliga revisorer som intervjuats nämner att när 

en anmälan görs mot en klient ska den aktuella revisorn avgå från uppdraget med omedelbar 

verkan.  

 

Bedömning av problem 

 

Scenario 1: Revisorn bör i detta problem be företaget att verifiera verifikationerna som har 

försvunnit genom kopior av fakturor eller på något annat vis ta fram bevis från motparten. 

Upprättas ingen korrekt bokföring ska revisorn anmäla och sedan avgå. 

 

Karlsson skulle i praktiken gå tillväga på samma sätt som teorin. Han skulle be företaget att 

återskaffa fakturorna från motparten för att kunna göra en korrekt bokföring. När det gäller 

bedömningen skulle Karlsson ta hänsyn till om det är av ett betydligt belopp eller inte. Skulle 

bristerna kvarstå efter påpekandet och de inte har återskaffat de saknade verifikationerna skul-

le han anmäla företaget. Bergquist anser istället att han skulle vänta en vecka och om proble-

met kvarstår då skulle han uppfatta det som ett uppenbart bokföringsbrott. Han skulle då skri-

va ett brev om misstanke till styrelsen och även göra en notering i revisionsberättelsen. Lars-

son anser att detta är mycket allvarligt och att om bokföraren inte kan få ordning på bokfö-

ringen kan en anmälan inte uteslutas 

 

Scenario 2: Revisorn bör i detta fall misstänka ett bokföringsbrott på grund av att det inte har 

löst sig inom fyra veckor. I detta fall berodde försening på att bokföraren hade blivit sjuk och 

inte på ovilja utan på omständigheter som företaget inte kan råda över behöver ingen anmälan 

göras av revisorn. 

 

Bergquist skulle i detta fall kunna vänta med att göra någon åtgärd i två veckor om han anser 

att klienten är trovärdig, samtidigt som han skulle kontakta PwC juristavdelning om rådgiv-

ning. Om det var så att klienten hade en långvarig sjukdom och revisorn vet att han inte 

kommer att tillfriskna på ett tag skulle han be företaget att ta in en annan som kan göra färdig 

bokföringen. Är klienten inte pålitlig skulle han hålla starkt på att bokföringen ska vara upp-

rättad på två veckor och göra en anmälan om det inte följs. Karlsson inställning är i detta fall 

att han skulle misstänka bokföringsbrott då inte klienten har korregerat felet inom fyraveck-

orsperioden. Karlsson skulle i en sådan situation där företagets bokförare är sjuk och där de 

inte råder över bristande vilja bedöma att ingen anmälan ska göras. Larsson skulle först och 

främst kontrollera med bokföraren om denna hunnit börja med bokföringen, om så inte är fal-

let skulle företaget snarast få anlita en annan bokförare för att undvika en anmälan.  
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Scenario 3: I detta fall kan revisorn misstänka ett bokföringsbrott då företaget inte kan åter-

skapa sin bokföring efter branden. Om det rör sig om obetydliga belopp behöver ingen anmä-

lan göras.  

 

I praktiken skulle Karlsson i princip gå tillväga som teorin. Han skulle i detta fall se över om 

skadan var av väsentlighet eller inte. Om det är av väsentlig skada för klientens företag skulle 

Karlsson anmäla sin klient. Bergquist och Larsson skulle först och främst försöka återskapa 

den saknade bokföringen genom att ta fram verifikationer. Bergquist anser att emellertid är 

det kassakvittona som blir svåra och han skulle i detta fall försöka ersätta dem. I grund och 

botten anser han att detta inte rör sig om ett bokföringsbrott trots att det blir fel i bokföringen. 

Larsson däremot skulle granska den återskapade bokföringen för att ta beslut om det rör sig 

om ett brott och därmed om en anmälan ska ske eller om felet ska anmärkas i revisionsberät-

telsen.  
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6 Resultat 

 

Används anmälningsplikten aktivt av revisorerna? 

Anmälningsplikten används aktivt av revisorerna. Det finns inget som säger emot att plikten 

inte används. Dock uppfattas det att plikten borde användas i högre grad till exempel genom 

att göra fler anmälningar. Anmälningsplikten används aktivt men fler fall skulle kunna leda 

till anmälan, om det ligger grund för detta.  

 

Har lagändringen av korrektionstiden för klienterna haft ett betydande inflytande på revi-

sorernas arbete? 

Lagändringen har inte haft en betydande del för revisorernas arbete. Dock har den haft en re-

lativt stor del för klienterna, då färre klienter blir anmälda enligt de respondenterna som inter-

vjuats. Denna lagändring borde haft en betydande påverkan för klienterna och inte revisorer-

na, eftersom korrektionstiden ger klienterna en möjlighet att rätta till sina fel.  

 

Hur bedömer revisorerna eventuell ekonomisk brottslighet? 

Olika revisorn behandlar hanteringen av ekonomisk brottslighet på olika sätt. I deras bedöm-

ning vägs kunskap, erfarenhet och kompetens in, det vill säga att revisorer som upptäcker och 

har behandlat ekonomisk brottslighet tidigare är en erfarenhet rikare och kan därmed veta hur 

ett ekonomiskt brott ska hanteras i framtiden.  

 

Strider tystnadsplikten och anmälningsplikten mot varandra? 

Varken teorin eller empirin bevisar att det finns någon strid mellan plikterna, men de bevisar 

heller inte att det inte förekommer någon strid mellan tystnadsplikten och anmälningsplikten. 

I empirin påpekas att det inte förekommer någon strid, men detta blir aldrig bevisat genom te-

orin. Lagen säger att när ett brott ska anmälas kommer anmälningsplikten att gå före tystnads-

plikten vilket leder till att den eventuella striden mellan plikterna upplöses.  
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7 Diskussion 

 

Införandet av anmälningsplikten 

 

Alla revisorer som författarna har intervjuat påpekar att det inte blivit någon större skillnad 

sedan anmälningsplikten infördes. Larsson och Bergquist anser att kompetensen och kunska-

pen inte fanns hos revisorerna när denna plikt infördes, vilket Karlsson inte håller med om. 

Författarna tror att revisorerna borde känt av införandet. De anser att revisorerna borde ha 

känt av förändringarna rörande deras arbetsuppgifter, eftersom innan införandet av anmäl-

ningsplikten behövde revisorn inte anmäla, utan den enda åtgärd som behövdes vidtas var att 

avgå. Författarna anser att detta borde lett till att revisorn fick ett större ansvar och på något 

sätt borde deras arbetsuppgifter blivit annorlunda. Som tidigare nämnt ansåg Larsson och 

Bergquist att kompetensen och kunskapen inte fanns hos revisorerna. Detta anser författarna 

stämma. Eftersom ansvaret och kunskapen blev bredare på grund av införandet, skulle revi-

sorn kunna uppfatta och identifiera ekonomiska brott hos sina klienter. Trots att revisorerna 

gått en utbildning är det inte säkert att de fått kunskapen om ekonomisk brottslighet under ut-

bildningens gång.  

 

Avgång 

 

De intervjuade revisorerna nämner att vid anmälan av en klient ska revisorn avgå från upp-

draget. Sedan nämner Madstedt att denna skyldighet inte finns kvar. Revisorn kan vara kvar 

på uppdraget efter anmälan. Författarna tolkar Aktiebolagslagen kapitel 9 § 44 på det sättet att 

revisorn inte behöver avgå utan att en prövning ska ske om revisorn får stanna kvar på upp-

draget efter anmälan gjorts mot klienten. Därför undrar författarna fall de intervjuade reviso-

rerna blivit uppdaterade eller informerade om den lagändring som skett, eftersom författarna 

anser att chefsåklagare Madstedt är mer pålitlig eftersom han arbetar med ekonomisk brotts-

lighet på en daglig basis. Eftersom Madstedt arbetar som chefsåklagare på ekobrottsmyndig-

heten borde hans kunskap och kompetens rörande lagen om anmälningsplikt vara av den stan-

darden att eventuella lagändringar borde kännas till av Madstedt enligt författarna. Detta gör 

honom pålitlig och får författarna att anse honom som en kunskapsrik källa då han kommer i 

kontakt med lagar i sitt dagliga arbete.  

 

Anmälningsplikten 

 

Enligt Karlsson och Larsson måste revisorn ha någonting konkret att gå på innan en anmälan 

göras, medan Bergquist däremot anser att det endast behövs en låg nivå av misstanke och att 

revisorn inte behöver anse att brottet leder till åtal. Författarna anser att en anmälan förvisso 

borde göras när revisorn har någonting konkret att gå på. Dock kan författarna känna att det 

inte alltid behövs något konkret att gå på, utan att omgivningen och omständigheterna utgör 

en stor faktor för när en anmälan ska göras. Om det till exempel är en klient som haft stora 

problem med saknade verifikationer under ett antal veckor anser författarna att omständighe-

ten rörande brottet borde överväga till en anmälan.  
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Författarna anser att som Karlsson nämner att inga anmälningar gjorts av honom eller KPMG 

är orealistiskt. Detta eftersom de är en stor firma med många klienter och enligt författarna 

kan inte alla klienter hålla sig till lagen. Larsson nämner att det sker bokföringsbrott dagligen.  

Både Larsson och Bergquist har anmält ett antal klienter. Detta anser författarna vara mer rea-

listiskt då som tidigare nämnts att alla klienter inte kan följa lagen. Hur det än vrids och vänds 

finns det alltid företag som sysslar med ekonomisk brottslighet enligt författarna. Enligt Mad-

stedt behövs det göras fler anmälningar varje år av revisorerna. Författarna anser att detta är 

realistiskt eftersom under intervjuerna har varje revisor sagt att klienten i vissa fall kan få mer 

tid på sig än den satta tidsfristen på fyra veckor. Detta anser författarna vara fel, för om revi-

sorn väntar för länge fungerar rättssystemet inte som det ska göra och klienter som borde bli-

vit anmälda kommer undan eventuella konsekvenser.  

 

År 2010 ökade tvåveckorsperioden till fyra veckor, vilket utgör klientens tid att rätta till fel. 

Ökningen som skedde anser revisorerna och chefsåklagaren vara till det positiva, då det ger 

klienten längre tid att korrigera fel. Författarna anser att ökningen är till det bättre eftersom 

klienten delvis får en längre tid till att korrigera sitt eventuella fel men samtidigt ges klientens 

företag en större möjlighet att överleva. Detta anser författarna även leder till att färre blir 

anmälda av sin revisor, vilket leder till att eventuella brott inte resulterar i ett lika stort hot för 

företagens överlevnad. Att färre blir anmälda är något Larsson och Bergquist också anser, 

medan Karlsson anser att det inte lett till någon skillnad. Enligt författarna borde detta leda till 

en skillnad för många företag, eftersom de får en längre tid att rätta till ett problem som kan få 

dem att gå under. Till exempel om företaget har missat verifikationer för ett halvår tillbaka är 

det svårt enligt författarna att åtgärda felet inom två veckor, vilket kan leda till att de blir an-

mälda. Om det skulle haft fyra veckor på sig och inte blivit anmälda hade den eventuella kon-

sekvensen inte utgjort någon skada för företaget. Trots ökningen till fyra veckor går ibland de 

revisorer vi intervjuat över tiden och ger klienten en förlängd möjlighet om de anser att klien-

ten är pålitlig. Författarna anser att detta är fel då det klart och tydligt står i Aktiebolagslagen 

9 kapitlet att revisorerna ska anmäla direkt efter fyraveckorsperioden. Sedan undrar författar-

na hur en revisor kan bedöma att en klient är pålitlig. Hur definieras en pålitlig person?  

Författarna anser att om en klient är pålitlig måste det finnas tydliga och säkra skäl till pålit-

ligheten. En klient kan verka hur pålitlig som helst men i själva verket vara den raka motsat-

sen.  

 

Anmälningsplikten kontra Tystnadsplikten 

 

Ingen av intervjupersonerna anser att det finns en strid mellan tystnadsplikten och anmäl-

ningsplikten. Författarna däremot anser att det borde finnas någon strid mellan dessa plikter. 

Även om gränsen mellan dem är tydliga och anmälningsplikten enligt intervjupersonerna vä-

ger tyngre borde detta inte stämma, då det märks att tystnadsplikten går i första hand i deras 

handlingar när de låter tidperioden gå längre än fyra veckor. Självklart borde det i lättare brott 

vara möjligt att gå över fyra veckor. Dock anser författarna att detta inte är att rekommendera 

då inte bara företaget kan få konsekvenser utan även du som revisor. Författarna anser att det 

borde finnas problem vid avgörandet av vilken plikt som väger starkare i mindre fall av eko-
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nomisk brottslighet. Gränsen mellan plikterna borde bli tydligare ju större brotten blir enligt 

författarna.  

 

Striden mellan anmälningsplikten och tystnadsplikten finns självklart inte där fallen är tydli-

ga, det vill säga där brottet är uppenbart. Författarna menar att striden finns där fallen inte är 

självklara. Detta finns som grund i empirin enligt författarna, eftersom respondenterna påpe-

kar att de kan gå över tidsperioden på fyra veckor innan anmälan görs.  

 

 

Syftet med anmälningsplikten 

 

Syftet enligt de intervjuade varierar, men en sak har de gemensamt vilket är att alla fyra upp-

fattar bekämpning av ekonomisk brottslighet som en del av syftet. Författarna anser att syftet 

med anmälningsplikten är delvis att bekämpa ekonomisk brottslighet samt att det ska upp-

täckas tidigare. Sedan tror de att anmälningsplikten kom till för att på ett sätt skrämma klien-

terna att inte utföra ekonomisk brottslighet.  Med det menar författarna att plikten har som 

mening att utföras som ett påtryckningsmedel för att förhindra ekonomisk brottslighet.  

 

Som tidigare nämnt var de flesta revisorerna till en början negativa till anmälningsplikten, 

vilket de intervjuade personerna tror berodde på missuppfattningar och okunskap. Författarna 

själva tror det berodde på att revisorerna fick ett större ansvar och fick därmed konsekvenser 

för deras handlande, därav menar författarna att revisorernas arbete förändrades och att de inte 

hade den kunskapen eller kompetensen som behövdes. Författarna anser att detta är en vane-

sak och kan genomföras med hjälp, vilket Madstedt även påpekar, då han är kontaktperson för 

revisorer vid osäkerheter.  

 

Författarna anser att det skett en förändring i inställningen till anmälningsplikten. Genom de 

intervjuade revisorerna drar författarna den slutsatsen att inställningen till denna plikt blivit 

mer positiv då revisorerna blivit vana att tillämpa anmälningsplikten i sitt vardagliga arbete.  

 

Förslag till fortsatt forskning 

 

Under arbetets gång har författarna identifierat två förslag till fortsatt forskning. 

 

 Vad innebär fyraveckorsperioden för revisorns klienter? 

I denna uppsats har författarna inte utgått från klienterna utan endast från revisorns 

perspektiv. Lagändringen som skett innebar för klienterna en längre korrektionstid. 

Detta skulle kunna utredas vidare och komplettera författarnas uppsats.  

 

 Vad anser företagen om anmälningsplikten? 

Detta ämne skulle komplettera författarnas uppsats eftersom de endast utgått från revi-

sorernas ståndpunkt. När författarna sökte gamla uppsatser märkte de att de flesta upp-

satserna var skrivna utifrån revisorns synvinkel och därför skulle en uppsats från kli-

entens synvinkel ge ett bredare perspektiv i ämnet.   
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Bilaga 1 
57

 

 

Scenario 1: ”Ett bolag ligger efter med bokföringen sedan många månader. Verifikationer har 

också försvunnit. Bolaget har till slut vänt sig till en bokförare för att få ordning på bokfö-

ringen. Revisorn misstänker ingen svart försäljning eller annan brottslighet utan endast ren na-

ivitet hos företagaren. Skälet till bristerna i bokföring är att klienten har haft för mycket att 

göra och revisorn kan själv konstatera att verksamheten går lysande. Han inser också att en 

anmälan skulle vara en katastrof för klienten, dennes familj och de anställda.” 

 

Scenario 2: ”En verkställande direktör är ensam styrelseledamot och firmatecknare i sitt hel-

ägda nystartade aktiebolag, som inte har några anställda. Bolaget ligger efter med bokföring-

en. Bokföring har inte upprättats för ett antal månader. Vid ett möte informeras verkställande 

direktören om aktiebolagslagens regler om revisorns anmälningsskyldighet och att han nu har 

fyra veckor på sig att upprätta bokföringen. För att få hjälp med bokföringen kontaktar verk-

ställande direktören en bokförare, som lovar att upprätta bokföringen och lämna den inom 

fyra veckor. Ett nytt möte mellan verkställande direktören och revisorn bokas inom fyra 

veckor. På mötet skall bokföringen gås igenom. 

Två dagar före möte ringer den verkställande direktören och berättar att bokföringen tyvärr 

inte kunnat upprättas eftersom bokföraren har blivit sjuk och kommer att vara sjukskriven yt-

terligare två veckor. Detta innebär att den gräns om fyra veckor för avhjälpande som lagen 

anger inte kan hållas.” 

 

Scenario 3: ”Vid en brand i ett bolags lokaler brinner verifikationerna för första halvåret upp. 

Dessa förvarades i ekonomiassistentens bokhylla. Även en dator och en hårddisk som innehöll 

transaktionslistor, huvudbok och diverse rapporter förstördes. Bolaget hade regelbundet tagit 

backup kopior på bokföringsmaterialet. Dessa förvarades i bankvalv. På grund av programfel 

saknades emellertid flera filer på kopiorna, varför dessa inte kunde användas. Trots att ett om-

fattande arbete har lagts ned har det inte gått att rekonstruera bokföringen fullt ut.” 
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Bilaga 2 

 

   Intervjufrågor till revisorer 

 

 Vad är din revisors titel? 

 Hur länge har du arbetat som revisor? 

 Har lagen om anmälningsplikten på något sätt påverkat ditt arbete som revisor? 

 Har ditt arbete som revisor förändrats i och med införandet av lagen om anmälnings-

plikten? 

 Anser ni att anmälningsplikten är förenlig med revisorns kompetens och kunskapsom-

råde? 

 Vad har ni för inställning till anmälningsplikten? 

 Vilka fördelar/nackdelar anser ni anmälningsplikten medför? 

 Vad anser ni om anmälningspliktens påföljder gällande anmälning: 

o För tidigt? 

o Försent? 

o Inte alls? 

 Vilka konsekvenser har lagen om anmälningsplikten medfört? 

 Anser ni att tystnadsplikten och anmälningsplikten strider med varandra? 

o Om Ja, varför? 

o Om Nej, varför? 

 När anser ni att anmälningsplikten respektive tystnadsplikten väger starkare än var-

andra? Är tystnadsplikten mot klienten viktigare än din anmälningsplikt som revisor? 

 Anser ni att någon av de ena plikterna är viktigare än den andra?  

 Anser ni att revisorernas tystnadsplikt och oberoende ställning har påverkats av lagen 

om anmälningsplikt? 

 Informerar ni klienterna om lagen om anmälningsplikt? 

 Har lagen medfört några förändringar gällande förtroendet mellan dina klienter och er 

som revisor? Eller medför informationen om lagen några förändringar gällande förtro-

endet mellan dina klienter och er som revisor? 

 Vid vilken misstankenivå anser ni att ” kan misstänkas” är? 

 Har ni någon gång anmält en klient sedan lagen kom? 

 Har ni någon gång tänkte anmäla en klient men problemet har löst sig inom ”tvåveck-

orsperioden”? 

 Vet ni någon annan revisor som har anmält en klient sedan lagen kom 

 Vet ni någon annan revisor som har tänkt anmäla en klient men problemet har löst sig 

inom ”tvåveckorsperioden”?  

 Vad anser ni om ökningen av tvåveckorsperioden till fyra veckor? 

 Har denna ökning gjort så att färre klienter blir anmälda? Har den underlättat i ert ar-

bete? 

 Är det många revisorer som ”ser mellan fingrarna” angående lagen om  

Anmälningsplikten? 
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 Vad blir konsekvensen för en revisor som inte följer lagen om anmälningsplikt? Det 

vill säga utöver skadeståndsskyldighet.  

 Vad anser ni att lagen om anmälningsplikt har för syfte? Uppfyller lagen detta syfte? 

 Enligt gjorda undersökningar har det visat på negativitet gällande anmälningsplikten 

hos revisorer, vad tror ni är orsaken till detta? 

 

Intervjufrågor till Ekobrottsåklagare. 

 

1. Vilka fördelar anser ni att anmälningsplikten medför? 

2. Vilka nackdelar anser ni att anmälningsplikten medför? 

3. Hur många anmälningar per år kommer det in på ett ungefär rörande anmälningsplik-

ten? 

4. Är det många revisorer som du tror försummar anmälningsplikten? 

5. Vad anser ni om "fyraveckorsperioden"? Eller borde revisorerna ha en skyldighet att 

anmäla direkt? 

6. Frågar revisorerna er om råd när de är osäkra om en anmärkning? 

7. Anser ni att tystnadsplikten och anmälningsplikten strider med varandra? 

8. Tycker ni att revisorerna har fått en viktigare del i bekämpningen av ekonomiska 

brott? 

9. Vilka konsekvenser får en revisor om han inte anmäler sin klient? (Utöver skadestånd) 

10. Vad anser ni syftet vara med anmälningsplikten? 

11. Anser ni att anmälningsplikten uppfyller sitt syfte? 

12. enligt gjorda undersökningar har det visat på negativitet gällande anmälningsplikten 

hos revisorer, vad tror ni är orsaken till detta? 

 

 


