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Kandidatuppsats iom redovisning/revision 

Titel: Revisorns anmälningsplikt vid misstanke om brott: revisorers syn på proble-
men tio år efter införandet. 

Författare: Nerina Dzafic, Homa Ghajar, Damir Kunalic 

Examinator: Ekon.Dr.Gunnar Wramsby 

Handledare: Ekon. Lic. Magnus Hult 

Datum: December 2008 

Sammanfattning 

Revisorn yrkesmässiga roll är beroende av samhällets normgivningsmakt och påverkas 
starkt av den existerande lagregleringen. Detta medför att när revisionsregler och lagar änd-
ras, kommer även revisorns arbetssätt att förändras. Lagen om anmälningsplikt infördes år 
1999 och innebär att en revisor enligt Aktiebolagslagen (ABL) skall vidta åtgärder mot 
Verkställande Direktör (VD) och styrelseledamot vid misstanke om att de gjort sig skyldiga 
till brott.  

Kring lagen om anmälningsplikt identifierade författarna tre huvudproblem som var de 
mest omdebatterade strax efter införandet av lagen. Problemen som identifierades var revi-
sorns tolkning kring lagen om anmälningsplikt, anmälningspliktens konflikt med tystnads-
plikten samt brister i den juridiska kompetensen hos revisorn för att kunna tolka lagarna 
enligt dess intentioner. Syftet med uppsatsen är att undersöka om problemen kring anmäl-
ningsplikten kvartsår tio år efter införandet och om det har skett någon förändring samt att 
utveckla en modell som kan användas av normgivningsmakten, lagstiftarna och revisions-
byråerna för att förstå och möjligtvis ge förslag på hur problemen kan lösas.  

Studien har en kvantitativ ansats där en enkätundersökning genomfördes med syftet att få 
en bild av hur situationen angående problemen kring anmälningsplikten ser ut idag. Tidiga-
re studier användes för att se hur situationen såg ut ungefär fem år efter införandet, då för-
fattarna ville se en utveckling av den identifierade problematiken. Författarna har i studien 
tillämpat den abduktiva forskningsmetoden genom att fokus har lagts på empirisk data som 
samlats in men författarna förlitar sig även mycket på tidigare studier inom ämnesområdet 
för sedan kunna dra slutsatser. 

Författarnas studie visar att de identifierade problemen har förändrats sedan införandet 
men fortfarande fungerar inte lagen om anmälningsplikt efter dess intentioner. Idag har en 
branschpraxis skapats som revisorerna följer då det känns tryggt när en handling är oklar 
för dem. Att en branchpraxis har skapats idag bidrar starkt till att anmälningsplikten inte 
fungerar efter dess intentioner och att ett glapp mellan intentionerna och tolkningen ska-
pas. Författarnas studie har visat på en positivare inställning till lagen om anmälningsplikt 
men detta kan inte anses bidra till att anmälningsplikten skall ses som fungerande. Detta då 
branschpraxis kan ge en bild av att anmälningsplikten fungerar som den skall, men viktigt 
att notera är att branchpraxisen som skapats inte överrensstämmer med lagens intentioner, 
vilket inte är tanken med en lag.   
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Abstract  

The accountant’s professional function is dependent on the society’s standard forming and 
is strongly influenced by the existing law regulations. This results in that when revision 
rules changes, the accountant’s way of working also changes. The law of the accountant’s 
reporting duty was implemented in year 1999, and means that the accountant according to 
the Limited liability Company law should retaliate against the managing director and board 
member, when having a suspicion that they have convicted a crime.    

About the reporting duty law the authors identified three major issues that were the most 
discussed short after the implementation. The problems identified were the accountant’s 
interpretation about the reporting duty law, the reporting duty laws conflict with the obliga-
tion to observe silence law and the accountant’s lack of competence to be able to interpret 
the law according to its intentions. The purpose with the thesis is to examine if the prob-
lems about the reporting duty law remains ten years after the implementation and if there 
has been any changes. Further will the authors develop a model that can be used by the so-
ciety’s standard forming, law regulators and the accounting firms to understand and possi-
bly solve the problems about the reporting duty law.    

The study has a quantitative approach where an inquiry investigation has been done with 
the purpose to examine the situation today. Earlier studies have been used to see how the 
situation was approximately five years after the implementation because the authors wanted 
to see the development of the identified problems. The authors have applied the abductive 
method by having a focus on empirical data but where the authors also relied on earlier 
studies within the subject in order to draw conclusion.     

The authors study presents that the identified problems have changed since the implemen-
tation but the reporting duty law is still not functioning according to the intentions of the 
law. Today, a custom within the line of business has been developed because the accoun-
tants find it safe when an action is unclear. That a custom within the line of business has 
been created, strongly has an effect on that the reporting duty law does not work according 
to its intentions. The study made by the author’s shows that a more positive attitude to-
wards the reporting duty law has been developed, but this cannot be an argument to that 
the law should be seen as fully functioning. This due to that the custom within the line of 
business can give a positive impression that the law is functioning according to its inten-
tions, but it is important to notice that the custom within the line of business that has been 
created is not in accordance to the intentions of the law which is not the purpose with a 
law.  
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Förkortningar 

ABL    Aktiebolagslagen 

BrB   Brottsbalken 

BRÅ   Brottsförebyggande rådet 
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Användandet av lagrum 

Lagen om anmälningsplikt infördes år 1999 då den Gamla Aktiebolagslagen (GABL) gäll-
de. Därför refereras det i propositionerna och förarbeten till paragraferna i GABL. Utöver i 
de behandlade propositionerna och förarbetena kommer författarna referera till dagens gäl-
lande Aktiebolagslag (ABL) då innehållet i paragraferna fortfarande är detsamma. 

Centrala begrepp  

Författarna har i studien uppmärksammat ett antal begrepp vilka bland annat återfinnes i 
enkätfrågorna. Då författarna anser att dessa begrepp kan tolkas olika från individ till indi-
vid har de nedan valt att definiera dessa begrepp utifrån vad författarna menar med dessa. 

     

Juridisk kompetens  Kunskap som krävs för att kunna avgöra fall enligt laglig rätt 
samt kunskap om att tolka lagarna.  

Vidareutbildning  Kontinuerligt upprätthållande och utvecklande av yrkeskun-
skaperna genom fördjupning, uppdatering och specialisering 
av kompetensen. Erhålls genom interna och externa kurser 
och seminarier, utbildnings- och annat utvecklingsarbete. 

Policy    Principer för hur man skall gå tillväga i ett visst avseende. 
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1 Problemintroduktion 

I kapitlet kommer författarna att ge en kort beskrivning av bakgrunden till anmälningsplikten för reviso-
rer. En problemdisskusion kring anmälningsplikten följer och därefter presenteras de problem som förfat-
tarna avgränsar sig till. Uppsatsens syfte presenteras och slutligen ges en disposition över uppsatsen.   

1.1 Bakgrund 

Revisorns yrkesmässiga roll är beroende av samhällets normgivningsmakt och påverkas 
starkt av den existerande lagregleringen. Detta medför att när revisionsregler och lagar änd-
ras, kommer även revisorns arbetssätt att förändras (Sjöström, 1994, s. 1-7). 

Lagen om aktiebolag infördes i Sverige år 1848, dock nämndes revision i lagen om aktiebo-
lag först år 1895. Revisorns roll har alltsedan förändrats, och på 1900- talet var revisionen 
främst en fråga för företagens ägare men med tiden har den även blivit en fråga för företa-
gets samtliga intressenter (Sjöström, 1994, s. 1-7). Intressenterna har alla ett ekonomiskt in-
tresse i företaget och dessa kan vara ägare, leverantörer, kunder, långivare, anställda och 
samhället. Dessa är beroende av att få en rättvisande bild av företagens årsredovisning en-
ligt Årsredovisningslagen (ÅRL 2 kap. 5 §). 
 
Enligt Aktiebolagslagen (ABL 9 kap. 1 §) skall ett aktiebolag ha minst en revisor. Dennes 
uppgifter finns upptagna i 3 § vilka är att granska bolagets årsredovisning och bokföring 
samt styrelsens och den verkställande direktörens förvaltning. Granskningen skall omfattas 
av god revisionssed. Begreppet god revisionssed innebär god sed bland erfarna revisorer 
(FAR, 1999a). Detta finns även upptaget i Revisorslagen (2001:883) som är mer specifik för 
revisorer vilket framgår av lagens portalparagrafer. Revisorn skall tillvarata samtliga aktörers 
intressen genom att förhindra felaktiga räkenskaper (EOB, 2008).  
 
Det senaste decenniet har ett flertal stora ekobrottsskandaler inträffat runtom i världen. 
Enron och Worldcom i USA samt Prosolvia och Skandia i Sverige, är några av de mest om-
talade ekobrotten. Ekonomisk brottslighet medför att förutsättningarna för företagandet 
försämras genom att oseriösa företag snedvrider konkurrensen, även försämrad produktivi-
tet och stora skattebortfall är konsekvenser av denna brottslighet. Att förebygga och be-
kämpa ekobrotten för att skydda enskilda, näringslivet och det allmänna är därför en bety-
delsefull samhällsuppgift. Lagstiftningen bildar ramen för bekämpningen av den ekonomis-
ka brottsligheten. Revisorn har en viktig roll vid bekämpningen av den ekonomiska brotts-
ligheten, genom att han direkt kan påverka sina klienter att inte begå ekobrott. Revisorn är 
även en av de myndigheterna som upptäcker och anmäler brotten (Ekobrottsmyndigheten, 
2004). Den omfattande ekonomiska brottsligheten har medfört att en anmälningsplikt för 
revisorer vid misstanke om brott har införts, vilket det uttalas om i Statens offentliga ut-
redning (SOU 1995:44). 

Lagen om anmälningsplikt infördes år 1999, vilken innebär att en revisor enligt ABL skall 
vidta åtgärder mot VD och styrelseledamot vid misstanke om att de gjort sig skyldiga till 
brott. Lagen återfinnes i ABL 9 kap. 42 §. De ekonomiska brott i aktiebolag som revisorn 
skall anmäla till åklagare är bedrägeri och svindleri, penninghäleri, förskingring och annan 
trolöshet, brott mot borgenär, bokföringsbrott, bestickning och mutbrott samt skattebrott 
(FAR, 2008b). Införandet av lagen har mötts av kritik från revisororganisationerna FAR 
och Svenska Revisorsamfundet (SRS) (Andersson & Johansson, 2000, s. 16-22). Denna kri-
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tik har uppstått då revisorerna har upplevt tolkningssvårigheter gällande lagen om anmäl-
ningsplikt (Ljung & Stetler, 2000, s. 20-23). Enligt Linda Hansson (2008), civilekonom och 
jur.kand. vid polismyndigheten i Östergötland, skall lagarna vara begripliga och preciserade, 
alltså skall varje individ kunna anpassa sina handlingar efter lagen och veta när ett brott har 
begåtts.  

1.2 Problem kring anmälningsplikten strax efter införandet  

Lagen om anmälningsplikt som infördes år 1999 innebär att en revisor som misstänker eller 
känner till att en styrelseledamot eller VD inom ramen för bolagets verksamhet har gjort sig 
skyldig till brott som finns i 9 kapitlet 41-43§ ABL skall underrätta styrelsen om detta. Se-
dan införandet har det pågått en debatt kring den lagstadgade anmälningsplikten och 
många ställde sig negativt till den. Författarna har valt att fokusera på debatten förd i Ba-
lans1 i syfte att skapa bättre förståelse för den aktuella debatten samt att undersöka hur 
åsikterna bland kunniga inom området har utvecklats efter införandet av anmälningsplikten. 
Författarna har även valt att behandla debatten utifrån revisorns perspektiv, då denne är 
den som i främsta ledet berörs av lagen om anmälningsplikt. Revisorns arbete har även be-
tydelse för övriga intressenter då denne är den aktör som först kommer i kontakt med an-
mälningsplikten och fattar beslut om eventuell anmälan. Anledningen till att enbart Balans 
valts som underlag till problemdiskussionen beror på att den främsta debatten om revi-
sorns anmälningsplikt förts i denna tidskrift, vilket visat sig efter en informationssökning 
som författarna genomfört. Diskussionens syfte är att undersöka vilka problem som, kort 
efter införandet av lagen om anmälningsplikt, var aktuella.  

”Man kan dömas för bokföringsbrott i en domstol men på samma förutsättningar frias om målet prövas av 
en annan domstol ” skriver Linda Hansson (2008), civilekonom och jur.kand. vid polismyn-
digheten i Östergötlandslän. Vidare påpekar hon att jurister och ekonomer ofta inte talar 
samma språk, vilket kan leda till att en revisor vid en rättegång bedömer situationen utifrån 
lagen på ett annat sätt än juristen. Artikeln, Praxis finns – men fortfarande är många negati-
va till lagen (Larsson, Ljunggren & Peterson, 2002, s. 29-31), diskuterar bland annat att re-
visorer inte tolkar rekvisit efter lagstiftarens intentioner. Bland rekvisiten nämns: ”kan miss-
tänkas”, som fastställer vid vilken bevisgrad en anmälan skall göras, ”utan oskäligt dröjs-
mål”, som åsyftar hur länge revisorn kan vänta innan denne anmäler samt ”två veckor” 
som är den tidsfrist inom vilken VD och styrelse måste åtgärda oegentligheterna som revi-
sorn har anmärkt på. För att förtydliga tolkningssvårigheterna nämns det i artikeln hur be-
visgraden på rekvisitet, ”kan misstänkas”, tolkas olika bland revisorer och jurister. Bevis-
graden för rekvisitet skall befinna sig på 5-20 procent enligt Kent Madstedt på Ekobrotts-
myndigheten, men det är endast ett fåtal revisorer som anmäler ett brott vid denna bevis-
grad. Istället har en tendens visat sig vara att revisorer följer FAR som har gjort en bedöm-
ning av att bevisgraden är högre, då revisorerna vill känna sig säkra på att ett brott begåtts 
innan en anmälan görs. Urban Engersedt (2002), FAR:s föreningsjurist, styrker tolknings-
svårigheten av rekvisitet i praktiken då han som kommentar på artikeln skriver att uppfatt-
ningarna om bevisgraden varierar bland revisorer och jurister. I artikeln, Eko-brott: En 
(o)möjlig revisorsroll? (Andersson & Johansson, 2000, s. 16-22), som är baserad på D-
uppsatsen Den nya revisorsrollen vid Handelshögskolan i Göteborg, nämns FAR:s uttalan-
de om att rekvisitet ”kan misstänkas” inte har definierats i lagen eller i propositionen samt 
att ingen praxis har utvecklats. Rekvisitet ” utan oskäligt dröjsmål ” har enligt den ovan-

                                                 
1 En tidskrift för fri och obunden debatt om redovisning, revision, affärsjuridik och andra frågor inom revi-

sionsbyråbranschens intresseområden utgiven av FAR SRS. 
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nämnda artikeln utvecklats till att vara mindre än fyra veckor i praktiken medan lagens in-
tentioner är att alla fall skall bedömas var för sig. Denna praxis har utvecklats då revisorn 
på detta sätt känner att han kan komma runt tolkningssvårigheterna av lagen samt vara sä-
ker på att han inte är ensam om sina beslut. Den tidigare nämnda artikeln, Praxis finns – 
men fortfarande är många negativa till lagen (Larsson et al, 2002), visar i studien2 att mer än 
hälften av revisorskåren menar att ”två veckor” är för lite tid för att företaget skall hinna 
åtgärda felet. Vidare anser 60 procent av revisorskåren att de kan tänka sig att ge VD eller 
styrelse mer än två veckor på sig att åtgärda skadan. Eftersom revisorn, efter att styrelsen 
har informerats och felet inte avhjälpts inom två veckor, måste avgå från sitt uppdrag och 
på så sätt mista en klient, väljer denne att överskrida tiden och frångå lagen. Urban Enger-
stedt (2002) kommenterar även här när han skriver att företagsledningen i vissa fall påbör-
jat en åtgärd men inte hunnit klart inom två veckor. Enligt lag skall revisorn då inte vänta 
utan avgå när två veckor har gått. Det ifrågasätts om detta verkligen är lämpligt. Vidare 
skrivs i artikeln att aktiebolagskommittén i sitt slutbetänkande (SOU 2001:1) Ny aktiebo-
lagslag har föreslagit att tidsfristen skall utökas till fyra veckor.  

En ytterligare aspekt som påverkas av revisorns klientrelation är dennes oberoende. En god 
relation med företaget är viktigt för en bra revision men detta kan minska en revisors obe-
roende. Relationen till klienten kan också medföra att revisorn inte gärna gör en anmälan 
fastän den misstänker ett brott. Med risk att mista klienten avstår revisorn från att vidta åt-
gärder vilka skulle kunna skada klientens företag. Om anmälan skulle bli nedlagd kan det 
resultera i att revisorn till och med blir stämd av klienten (Ljung & Stetler, 2000, s. 21). 

Som sagt, har revisorn ett ansvar att anmäla en misstanke om brott vilket innebär straff-
sanktioner i de fall denne frångår lagen. Disciplinåtgärder såsom erinran, böter, varning el-
ler indragning av godkännande eller auktorisation kan bli aktuella (Andersson & Johansson, 
2000, s. 16-22). Även detta bidrar till att revisorn i vissa fall inte vill eller inte vågar följa la-
gen om anmälningsplikt utan istället väntar med anmälan och vidgar gränserna.  

En ytterligare faktor som påverkar införandet av anmälningsplikten negativt är den för re-
visorer lagstadgade tystnadsplikten. I artikeln, Eko-brott: En (o)möjlig revisorsroll? (An-
dersson & Johansson, 2000, s. 16-22), kan man läsa om att både FAR och SRS är emot en 
lagstadgat anmälningsplikt för revisorer. Den främsta orsaken till detta är att hämmandet av 
tystnadsplikten kommer att minska informationsflödet från företagsledningen. I artikeln, Så 
tycker revisorerna om den lagstadgade anmälningsplikten, menar man på att tystnadsplikten 
är en orsak till varför revisorerna inte anmäler misstanke om brott vid den låga misstanke-
nivån 5 -20 procent (se avsnitt 3.3.4). Intervjuerna gjorda med revisorer i den föregående 
artikeln visar på att tystnadsplikten är en grundläggande och väl inarbetad del av revisorers 
tillvägagångssätt vilket gör det svårt att gå ifrån den när en anmälan skall göras.   

Studien2(Larsson et al, 2002) visar att 41 procent av revisorskåren saknade eller hade brist-
fällig juridisk kompetens för att korrekt tolka lagen om anmälningsplikt. Undersökningen 
gjordes fyra år efter införandet av anmälningsplikten. Vid denna tidpunkt intygade även 
Urban Engerstedt (2002), FAR:s föreningsjurist, att revisorerna saknar juridisk kompetens 
för uppgiften. I artikeln, Eko-brott: En (o)möjlig revisorsroll? (Andersson & Johansson, 
2000, s. 16-22), menar FAR att revisorerna vid svårtolkade bedömningar borde anlita en ju-
ridisk expert, vilket återigen visar på att revisorerna inte besitter den juridiska kompetens 
som är nödvändig vid lagtolkning.   

                                                 
2 Studien bygger på en enkätundersökningen gjord på ett urval av 150 godkända och auktoriserade revisorer i 

Sverige. 
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Debatten visar tydligt att det kort efter införandet fanns problem kring anmälningsplikten. 
Problemdiskussionen har identifierat de mest uppmärksammade problemen vilka är revi-
sorns tolkning av lagen om anmälningsplikt, att lagen om anmälningsplikt hamnar i konflikt 
med tystnadsplikten, att revisorerna inte besitter den nödvändiga juridiska kompetensen för 
att kunna tolka lagen korrekt, att revisorer inte alltid är oberoende vilket gör att de inte an-
mäler enligt lagen och att en revisor kan bli skadeståndsskyldig om han inte vidtar åtgärder 
mot VD och styrelse vid misstanke om brott.  

1.3 Problemavgränsning 

Utifrån diskussionen ovan väljer författarna att avgränsa sig till att i uppsatsen behandla de 
mest omdebatterade problemen, vilka författarna även anser är de som skapar mest svårig-
heter för revisorn då lagen om anmälningsplikter skall tillämpas. Problemen som författar-
na har valt är revisorns tolkning av lagen om anmälningsplikt, anmälningspliktens konflikt 
med tystnadsplikten och brister i den juridiska kompetensen hos revisorn för att kunna tol-
ka lagarna enligt dess intentioner.   

 

 

Figur 1-1: Anmälningsplikten i balans 

Författarna anser att för att anmälningsplikten skall uppfylla sin funktion, krävs att de tre 
identifierade problemområdena skall vara i balans. För att balansen skall uppnås måste revi-
sorn ha tillräcklig juridisk kompetens för att kunna tolka lagen om anmälningsplikt enligt 
intentionerna samtidigt som lagarna bör lämna klara riktlinjer och inte vara motsägelsefulla. 
För att kompetensen skall vara tillräcklig för att tolka lagarna efter dess intentioner krävs 
förutom en akademisk grundutbildning, även en kontinuerlig vidareutbildning. Dessutom 
måste revisorn i situationer vid bedömning att anmäla eller inte anmäla ta hänsyn till om 
tystnadsplikten skall frångås eller inte och bör då inte bli påverkad av andra faktorer, för att 
god yrkessed skall upprätthållas. Utifrån detta har författarna utvecklat en modell i form av 
en balansplatta som visar de tre, enligt författarna, mest väsentliga problemområdena vilka 
påverkar anmälningsplikten och kan få den ur balans.  

I figur 1-2 nedan visas de tre problemområdena kring anmälningsplikten så som situationen 
såg ut kort efter införandet. Som det framgår utifrån problemdiskussionen kan tolkningen 
av rekvisiten ”kan misstänkas” och ”utan oskälig dröjsmål”, som återfinnes i ABL kap. 9, 
42 och 43 §§, upplevas som svårtolkade och även FAR har gjort uttalanden om att defini-
tioner och praxis kring dessa saknas. Detta har stor påverkan på revisorers tillämpning av 
lagen. Åtskilliga debatter har även förts gällande motsättningarna mellan revisorers tyst-
nadsplikt och anmälningsplikt. Båda dessa är lagstadgade men lagarna kan uppfattas som 
att de går emot varandra och det blir svårt för revisorn att avgöra om en anmälan skall gö-
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ras eller om tystnadsplikten skall prioriteras. Dessutom upplever revisorer att de saknar den 
juridiska kompetens som krävs för att tillämpa lagen enligt dess intentioner. Dessa problem 
gör att det blir ett glapp mellan lagens intention och dess tillämpning som skapar obalans i 
modellen och medför att lagen inte uppfyller sitt syfte. I modellen i figur 1-2 framkommer 
att samtliga problemområden ges samma vikt, då underlaget från den förda debatten inte är 
tillräcklig för att särskilja vilka av problemen som är störst.  

 

 

Figur 1-2: Anmälningsplikten ur balans, situationen kort efter införandet av lagen 

 

Anledningen till att författarna inte valde att behandla rekvisitet ”två veckor” beror på att 
det har skett en lagändring kring detta rekvisit då den har utökats till ”fyra veckor” (ABL 9 
kap 44 §). Författarna anser att lagändringen har åtgärdat problematiken och väljer därmed 
att inte behandla detta rekvisit i sin studie. Dessutom skulle en jämförelse med de tidigare 
studierna inte kunna genomföras på samma grunder som för de övriga rekvisiten. Förfat-
tarna valde även bort att behandla revisorns oberoende samt ansvar då man ansåg att dessa 
inte skapade lika mycket problematik.  

Författarna är medvetna om att studiens resultat kommer att påverkas av avgränsningen då 
anmälningsplikten inte kommer behandlas utifrån samma bredd som vore möjligt. Förfat-
tarna anser ändå att de mest kritiska aspekterna kommer att behandlas.  
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1.4 Problemformulering 

För att undersöka om problematiken kring anmälningsplikten kvarstår tio år efter införan-
det samt hur den har utvecklats och för att kunna utveckla en modell som visar hur situa-
tionen bör vara, kommer följande frågeställningar diskuteras och besvaras utifrån de tre 
ovannämnda kategorierna:    

Revisorns tolkning av lagen om anmälningsplikt 

 Vad har revisorerna för inställning till lagen om anmälningsplikt?  

 Uppstår det tolkningssvårigheter vid tillämpning av lagen om anmälningsplikt? 

Anmälningspliktens konflikt med tystnadsplikt  

 Påverkas revisorns anmälningsplikt av tystnadsplikten? 

Revisorns juridiska kompetens 

 Har en revisor den juridiska kompetensen som krävs för att tillämpa lagen om an-
mälningsplikt enligt dess intentioner?  

1.5 Syfte 

Syftet med uppsatsen är att undersöka om problemen kring anmälningsplikten kvartsår tio 
år efter införandet samt om det har skett någon förändring. Vidare ämnar författarna att 
utveckla en modell som kan användas av normgivningsmakten, lagstiftarna och revisions-
byråerna för att förstå och möjligtvis ge förslag på hur problemen kan lösas.   

Resultatet av uppsatsen, tror författarna kan användas för att klargöra problematiken för 
normgivningsmakten. Denna kan uppmärksammas på främst tolkningsproblemet och an-
mälningspliktens motsägelse med tystnadsplikten, ifall detta visar sig vara fallet, för att ut-
forma klarare och tydligare riktlinjer för hur lagen skall tolkas och tillämpas. Detta skulle 
leda till att revisorerna skulle känna sig mer säkra på tillämpningen av lagen och färre inter-
na vidareutbildningar gällande anmälningsplikten hade behövts. En mer trolig ekonomisk 
konsekvens är att revisionsbyråerna kan uppmärksammas på problemet, vilket istället skulle 
medföra att fler vidareutbildningar för de anställda anordnas. Då lagen är svårtolkad be-
hövs vidareutbildning för att minska osäkerheten och spara resurser i form av mindre kon-
sultation från jurister.   
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1.6 Disposition  

 

Introduktion I kapitlet kommer författarna att ge en kort beskrivning av bakgrun-
den till anmälningsplikten för revisorer. En problemdisskusion kring 
anmälningsplikten följer och därefter presenteras de problem som 
författarna avgränsar sig till. Uppsatsens syfte presenteras och slutli-
gen ges en disposition över uppsatsen.    

Metod  I detta kapitel kommer författarna att behandla studiens angrepps-
sätt och metodansats. Därefter beskrivs tillvägagångssättet för data-
insamlingen, enkätens utformning, urvalsgruppen samt bearbetning-
en av analysen och slutsatsen. Till sist kommer metodkritiken att 
behandlas. 

Referensram  I detta kapitel presenteras väsentlig bakgrundsinformation för att 
skapa förståelse för studien. Författarna redogör allmänt för revision 
och den ekonomiska brottsligheten. Vidare redogör författarna för 
de tre problemområdena och dess regelverk och riktlinjer. Avsikten 
är att finna aspekter vilka har en påverkan på hur anmälningsplikten 
tillämpas.   

Tidigare studier I detta kapitel presenteras ett urval av tidigare studier i form av ma-
gisteruppsatser som behandlar det valda ämnesområdet. Inlednings-
vis ges en sammanställning av studiernas problem, metod och resul-
tat vilken följer av en mer ingående presentation. Därefter analyseras 
varje problemområde och slutligen visas tidigare studiers liknelse 
med vår uppsats i syfte att se utvecklingen av problematiken. 

Empiri I detta kapitel sammanställs enkätfrågorna i syfte att undersöka om 
problematiken kring anmälningsplikten fortfarande kvarstår och om 
den har utvecklats. Kapitlet avslutas med en sammanställning av alla 
svaren. 

Analys och slutsats Utifrån uppsatsens forskningsfrågor, teoretiska och empiriska delar, 
genomförs i detta kapitel en analys av utvecklingen av problemati-
ken kring lagen om anmälningsplikt. Slutligen visas samband mellan 
centrala begrepp i studien. 

Slutdisussion I detta kapitel presenteras kortfattat svaren på problemformulering-
arna. Förslag till framtida studier ges och reflektioner över studiens 
metod förs. 
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1.7 Kapitelsammanfattning 

Den omfattande och ökade ekonomiska brottsligheten med dess negativa inverkan på 
samhället gör att det blir allt viktigare med effektivare bekämpnings metoder. Detta med-
förde att lagen om anmälningsplikt vid misstanke om brott för revisorer infördes år 1999. 
Lagen möttes av en hel del kritik inte minst från revisorskåren. Författarna beaktade debat-
ten förd i tidskriften Balans med avsikt att finna problemområden kring lagen. Orsakerna 
till kritiken som belyses i Balans är tolkningssvårigheterna av lagen och då främst kring rek-
visiten ”kan misstänkas” och ”utan oskälig dröjsmål”, att anmälningsplikten går emot revi-
sorers tystnadsplikt samt revisorers brister i juridiska kompetensen som krävs för att till-
lämpa lagen enligt dess intentioner. Syftet med uppsatsen är att undersöka om problemen 
kring anmälningsplikten kvartsår tio år efter införandet samt om det har skett någon för-
ändring.  
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2 Metod 

I kapitlet kommer författarna att behandla studiens angreppssätt och metodansats. Därefter beskrivs tillvä-
gagångssättet för datainsamlingen, enkätens utformning, urvalsgruppen samt bearbetningen av analysen och 
slutsatsen. Till sist kommer metodkritiken att behandlas. 

2.1 Metodologisk ansats 

Inom redan beprövade och omskrivna problemområden med mycket kunskap vilken sys-
tematiserats i form av tabeller och modeller är en beskrivande undersökning lämplig. Detta 
kallas för en deskriptiv undersökning. Beskrivningarna som avses kan röra beskrivningar av 
dåtid eller nutid och behandlar ett fåtal grundliga och detaljerade aspekter av de fenomen 
man är intresserad av (Patel och Davidson, 2003 s. 13). I studien har författarna använt sig 
utav en deskriptiv undersökning då man funnit att ämnesområdet är omskrivet med ett 
flertal tidigare studier som har behandlat ämnet. Vidare ämnar författarna att förklara hur 
situationen bör se ut genom modellutvecklingen vilket innebär att studien även kommer ha 
inslag av en normativ ansats. Dessutom har man funnit centrala begrepp som man fokuse-
rat på i studien. För att uppnå syftet med att undersöka om problemen kring anmälnings-
plikten kvartsår tio år efter införandet samt om det har skett någon förändring, har en be-
skrivning av situationen i dagsläget genomförts genom enkätundersökningar. Detta har sen 
jämförts med situationen i de tidigare studierna samt med situationen kort efter införandet 
som beskrevs i debatten förd i Balans. Vidare hade författarna även som syfte att utveckla 
en modell som kan användas av normgivningmakten, lagstiftarna och revisionsbyråerna för 
att förstå och möjligtvis ge förslag på hur problemen kan lösas.  

Kvalitativ metod används vid intervjuer, det vill säga då fokus ligger på den mjuka datan 
som skall bearbetas i tolkande analyser.  Metoden används främst vid djupare intervjuer 
som har i syfte att förklara till exempel attityder, värderingar och föreställningar vilka är 
svåra att åskådliggöra numeriskt. Medan en kvantitativ metod används främst vid enkätun-
dersökningar, då en bredare och mer generaliserbar bild av forskningsobjektet kan ges. 
Mätningen av datainsamlingen vid kvantitativ metod sker genom statistiska bearbetnings- 
och analysmodeller (Patel och Davidson, 2003 s. 14). 

Författarna kommer använda sig av en kvantitativ metod för att generera och bearbeta den 
information som samlats in genom undersökningar. Detta innebär att författarnas studie till 
stor del kommer att gå ut på att analysera material från enkätundersökningar med slutna 
frågor. Detta för att öka svarsfrekvensen samt för att kunna jämföra svaren och utföra tro-
värdiga generaliseringar. En kvalitativ ansats med personliga intervjuer eller telefonintervju-
er hade också kunnat användas men det hade tagit lång tid att intervjua tillräckligt många 
revisorer för att kunna göra trovärdiga generaliseringar. Dessutom finns risk för intervjuar-
effekt som skulle minskat svarens tillförlitlighet, då respondenterna påverkas av intervjua-
ren att svara på ett visst sätt.    

2.2 Forskningsmetod 

För att uppfylla syftet med studien är det viktigt att ha ett klart övergripande syfte för 
forskningsarbetet. Alltså att veta hur man skall ställa sig till existerande teorier och relatio-
nen med dem till den empiriska verkligheten. Det finns tre sätt som forskaren kan arbeta 
med för att relatera teori och empiri, nämligen induktion, deduktion och abduktion (Patel 
och Davidson, 2003 s. 25). Med induktion har man i syfte att utifrån verkligheten formule-
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rar en teori medan deduktion innebär att man testar hållbarheten av en teori med t.ex. hy-
potesprövning. Abduktion är en metod som kombinerar dessa och ger forskaren möjlighe-
ten att tillämpa en friare roll vilket inte skulle vara möjligt om man strikt tillämpade induk-
tion eller deduktion (Patel & Davidson, 2003 s. 12). 

Författarna har i studien tillämpat den abduktiva forskningsmetoden genom att fokus i stu-
dien har lagts på den empiriska data som samlats in men författarna förlitar sig även mycket 
på tidigare studier inom ämnesområdet för sedan kunna dra slutsatser. Tidigare studier har 
legat till grund vid utformandet av enkäterna för att sedan kunna jämföras med vårt resul-
tat. De tidigare studierna utgjorde en stor del, då dessa användes för att beskriva situatio-
nen kring anmälningsplikten under en period som omfattar åren mellan införandet av lagen 
och dagsläget. Författarna beskriver däremot situationen i dagsläget och resultatet baseras 
på en kvantitativ undersökning vilket återspeglar empirins vikt i studien. Författarnas resul-
tat från empirin jämfördes dels med situationen kort efter införandet av lagen, vilken be-
skrevs utifrån debatten förd i tidskriften Balans, dels med mellanperioden som beskrevs 
med hjälp av de tidigare studierna. Detta med avsikt för att undersöka utvecklingen av pro-
blematiken kring anmälningsplikten från införandet år 1999 fram till år 2008. Referensra-
men i studien ligger till grund för att skapa en bakgrunds förståelse för ämnesområdet. Re-
gelverket beskriver de relevanta lagarna samt dess propositioner och förarbeten och FAR:s 
rekommendationer och yrkesetiska regler gällande de relevanta lagarna. Syftet med regel-
verket är att hitta orsaken till varför problematiken uppstår. Utifrån detta har författarna 
utvecklat en modell som skall visa på problematiken och ge förslag till möjliga lösningar.   

2.3 Modellutveckling 

För att på bästa sätt uppfylla syftet med studien utvecklade författarna en modell som visar 
hur situationen kring lagen om anmälningsplikt borde se ut för att lagen skall fungera efter 
dess intentioner. När allt fungerar som det skall är modellen i balans. Det som påverkar om 
det är balans i modellen eller inte är de problemoråden som författarna har avgränsat sig till 
att behandla. Vad gäller revisorns tolkning av lagen om anmälningsplikt måste lagarna ge 
klara riktlinjer och inte vara motsägelsefulla för att balans skall skapas. Dessutom skall tyst-
nadsplikten vara oberoende från andra faktorer för att god yrkessed skall efterlevas och 
kompetensen skall bestå av en tillräcklig juridisk kunskap som kontinuerligt uppdateras ge-
nom vidareutbildning. Detta är vad som enligt författarna krävs för att lagen om anmäl-
ningsplikt skall fungera efter dess intention och för att modellen skall vara i balans. Dessa 
krav har författarna kommit fram till genom att efter problemdiskussionen, referensramen, 
de tidigare studierna samt författarnas empiri ha identifierat problemen samt undersökt vad 
som ligger till grund för dem. Genom att eliminera grunderna till problemen borde en ba-
lans kunna skapas, vilket har gjorts modellen som beskriver den ultimata situationen. När 
kraven inte är uppfyllda symboliseras det med att klossen för problemområdet blir mindre, 
varpå balansplattan väger över och det blir obalans kring anmälningsplikten.  

Kontinuerligt under studien förändrades modellen för att visa hur utvecklingen av proble-
men kring anmälningsplikten har varit från införandet av lagen fram till idag.  

Avsikten med att genom en modell visa hur situationen borde se ut och hur den ser ut i 
verkligheten är för att förtydliga för normgivningsmakten, lagstiftarna och revisionsbyråer-
na varför det finns problem samt vart en möjlig problemlösning skulle kunna finnas.  
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2.4 Datainsamling 

Beroende på vilket syfte en uppsats har och vilket problem man vill lösa avgör vilka data-
källor forskaren kommer att använda sig av. Vanligtvis använder man sig av flera olika käl-
lor för att skapa en problemlösning. Primära och sekundära källor är en bred indelning av 
datakällor som finns tillgängliga att använda sig av. Definitionen av sekundärdata är data 
som redan samlats in eller återgetts av någon annan medan primärdata är data som forska-
ren själv samlar in utifrån dennes situation (Artsberg, 2005 s.45). Författarna har i sin data-
insamling använt såväl sekundärdata som primärdata. Sekundärdata, i form av litteratur, ar-
tiklar, lagar och förordningar användes främst vid framställandet av referensramen och ti-
digare studiers svar på våra problem. Primärdata användes i form av enkätundersökningar 
som skulle utgöra empirin och ligga till grund för analysen.  

2.4.1 Sekundärdata  

I syfte att skapa en ökad förståelse för ämnesområdet anmälningsplikt genomförde förfat-
tarna en omfattande litteratursökning på biblioteket vid Jönköpings högskola. Sekundärdata 
samlades i form av böcker, artiklar, lagar, propositioner, förordningar, rapporter, rekom-
mendationer och tidigare skrivna kandidat- och magisteruppsatser inom ämnesområdet. 
Böckerna fann författarna genom sökningar i bibliotekets sökverktyg JULIA. De sökord 
som användes var anmälningsplikt, anmälningsskyldighet, tystnadsplikt, revisor, ekonomisk 
brottslighet och bokföringsbrott. Artiklar användes för att få de senaste iakttagelserna, vilka 
författarna fann genom en sökning i bibliotekets databas Artikelsök och FAR Komplett 
SRS där sökorden var de samma som tidigare. Omgående kunde författarna se att merpar-
ten av artiklarna som behandlade revisorns anmälningsplikt var från tidskriften Balans, vil-
ken även kom att användas som underlag till problemdiskussionen. Lagboken användes där 
främst Aktiebolagslagen, Revisorslagen, och Årsredovisningslagen studerades. För att få en 
förståelse för hur lagarna skall tolkas använde sig författarna av propositioner, förarbeten 
och förordningar till dem. Rekommendationerna fann författarna i FAR SRS och riktlinjer 
från EBM. Tidigare uppsatser fann författarna genom sökningar i bibliotekets databas 
DIVA och den nationella databasen LIBRIS samt sökmotorn Google. Uppsatserna använ-
des för att få idéer på relevant litteratur, då de uppsatser som författarna valde behandlade 
samma problemområde. Sökmotorn Google användes även i syfte att finna relevanta hem-
sidor. Litteratursökningen var till stor hjälp för att komma fram till vilka problem som finns 
inom ämnesområdet. Utifrån detta kunde vi sedan formulera problemställningen, och syf-
tet.    

2.4.2 Primärdata       

För att på bästa sätt uppfylla syftet som är att undersöka om problemen kring anmälnings-
plikten kvartsår tio år efter införandet samt om det har skett någon förändring och att ut-
veckla en modell som kan användas av normgivningsmakten, lagstiftarna och revisionsby-
råerna för att förstå och möjligtvis ge förslag på hur problemen kan lösas, ansåg författarna 
att en enkätundersökning skulle vara det mest passande. Författarna ville nå en bred mål-
grupp samt minska risken för snedvridna svar på grund av att respondenterna eventuellt 
vid personliga intervjuer inte skulle känna sig bekväma med att diskutera lagen om anmäl-
ningsplikt då det kan upplevas som ett känsligt ämne. Insamlingen av empirin genomfördes 
således genom anonyma enkäter. 
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2.4.2.1 Utformning av enkäten 

Vid enkätundersökningar är det viktigt att beakta frågornas utformning samt i vilken ord-
ning frågorna ställs. Det finns två essentiella begrepp att ta hänsyn till vid utformningen av 
frågorna till enkäterna, nämligen standardisering och strukturering. Standardisering innebär 
graden av ansvar som lämnas till intervjuaren vid utformandet av frågorna och dess ord-
ning. Strukturering riktar sig däremot till respondenten och hans möjlighet till att fritt tolka 
enkätfrågorna beroende på hans inställning eller tidigare erfarenheter. (Patel och Davidson, 
2003, s.71-72). För att uppfylla uppsatsens syfte har författarna utformat en högt standardi-
serad och högt strukturerad enkät (se bilaga 2). Alltså är samma frågor ställda i samma ord-
ning till samtliga respondenter vilket tillåter författarna att jämföra och generalisera svaren. 
Dessutom hade enkäten fasta svarsalternativ med litet utrymme för respondenten att fritt 
tolka frågorna. Enligt Patel och Davidsson (2003), är hög strukturering och hög standardi-
sering ett effektivt tillvägagångssätt då man önskar göra en kvantitativ analys av resultatet.  

Enkäten bestod av 13 frågor med fasta svarsalternativ, vilka var baserade på tidigare studi-
er. Samtliga frågor var frågor var även kryssfrågor vilket möjliggjorde en lätt bearbetning 
samt att det blev lätt att besvara för respondenten. Denna utformning av enkäten hade i 
syfte att möjliggöra en jämförelse av studiens resultat med tidigare studiers resultat. Då syf-
tet med uppsatsen är att undersöka om problemen kring anmälningsplikten kvartsår tio år 
efter införandet samt om det har skett någon förändring måste studiens resultat vara jäm-
förbart med tidigare studiers resultat. Författarna har därför varit noga med att formulera 
samtliga frågor så att en koppling till tidigare studiers undersökningar finns, för att möjlig-
göra denna jämförelse. Frågorna i enkäten delades in efter de tre problemområdena; revi-
sorns tolkning av lagen om anmälningsplikt, anmälningspliktens konflikt med tystnadsplik-
ten och revisorns juridiska kompetens.  

Författarna hade till början som avsikt att skapa en webbaserad enkät där respondenten 
enkelt genom en länk kan nå enkäten, besvara frågorna och där dokumentet sparas auto-
matiskt på plats. Detta för att underlätta för respondenterna samt för att minska borfallet. 
Då de program som författarna fann var begränsade, antingen i antal frågor eller antal in-
komna svar, valdes istället att utforma enkäten i Excel. Detta medförde att processen att 
svara tog längre tid för respondenten då denne blev tvungen att öppna, fylla i, spara samt 
bifoga och skicka tillbaka dokumentet. Vidare visade det sig att somliga respondenter inte 
hade tillgång till det format som författarna använde i Excel. Författarna utformade då 
samma enkät i Wordformat för att samtliga respondenter skulle ha möjlighet till att med-
verka. Enkäten i Excel utformades på så sätt att första fliken innefattade en inledning till 
enkäten med en tydlig beskrivning av hur respondenten skall gå tillväga för att besvara en-
käten samt skicka tillbaka den. Detta är enligt Kylén (1994) ett sätt att motivera responden-
terna till att svara. Varje fråga med tillhörande svarsalternativ var på en egen flik. När frå-
gan besvarats fick respondenten klicka sig vidare till nästa fråga. Näst sista fliken innehöll 
återigen en förtydligande information om hur enkäten skall sparas och skickas tillbaka. På 
sista fliken kunde respondenten se en sammanställning över samtliga besvarade frågor. En-
käten som utformades i Word inrymdes på tre A-4 sidor. Respondenten uppmanades att 
sätta ett X framför alternativet som ansågs mest passande.  

2.4.2.2 Följebrev 

Till varje enkät skall medfölja ett följebrev i syfte att motivera respondenterna till att med-
verka, det vill säga minska bortfallet. Följebrevet skall bland annat innehålla information 
om syftet med undersökningen, hur lång tid det tar att besvara enkäten samt vart enkätsva-
ren skall skickas (Kylén, 1994, s. 14). Författarna bifogade därför ett följebrev (se bilaga 3) i 
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samband med utskicket av enkäten, i vilket undersökningens syfte, relevanta frågeställning-
ar, tid för att besvara enkäten samt kontaktuppgifter till författarna återfanns. 

2.4.3 Urval  

Författarna valde att utgå ifrån de fyra stora revisionsbolagen, även kallade ”the big four”, 
vilka är PriceWaterhouseCoopers (Öhrlings), Deloitte, KPMG och Ernst & Young för att 
genomföra studien (Artsberg, 2005, s. 121). Anledningen till att dessa valdes var för att de 
täcker en stor del av revisionsmarknaden vilket medförde att författarna ansåg att en till-
räckligt bred grund skapades för att genomföra en trovärdig analys. Från tidigare studier 
har författarna även kunnat se att det inte föreligger väsentliga skillnader mellan storleken 
på revisionsbyråerna vad gäller tolkningen om anmälningsplikten och ansåg författarna att 
en indelning efter storleken på byråerna inte var nödvändig. 

Då enkätundersökningar förknippas med stort bortfall är det säkrare att göra ett mindre 
stickprov och se till att alla medverkar (Kylén, 1994, s. 11). Författarna valde därför att ta 
kontakt med åtta revisionsbyråer, varifrån tio revisorer önskades medverka. Revisionsbola-
gen valdes ut slumpmässigt. Vidare tillämpade författarna ett snöbollsurval då kontaktper-
sonerna från varje bolag vidarebefordrade enkäterna till lämpliga revisorer (Ruane, 2006, s. 
142). Detta ansågs passande då det hade varit för tidskrävande att ta fram kontaktinforma-
tion och kontakta enskilda revisorer. 

Vidare valde författarna att avgränsa sig enbart till revisionsbolag i Sverige. Dessutom 
medverkade enbart godkända eller auktoriserade revisorer i undersökningen, då dessa är de 
som omfattas av lagen om anmälningsplikt vid misstanke om brott.   

2.4.4 Tillvägagångssätt vid enkätundersökning 

Författarna tog till en början kontakt med revisionsbolagen via e-post i syfte att undersöka 
om det fanns ett intresse att delta i enkätundersökningen. Författarna fick hög svarsfre-
kvens på förfrågan där samtliga kontaktpersoner med intresse åtog sig att vidarebefordra 
enkäterna till de anställda. Därefter skickade författarna ut enkäten med bifogat följebrev. 
Författarna bad i följebrevet att respondenterna skulle skicka tillbaka svaren inom en vecka. 
Då svarsfrekvensen efter den utsatta tiden var låg, med bara tio inkomna svar, skickades ett 
påminnelsebrev (se bilaga 4) ut där respondenterna erbjöds ytterligare en vecka att svara. 
Trots detta blev svarsfrekvensen endast 16 procent där endast 13 av de totalt 80 nådda re-
spondenterna svarade. Författarna valde då att skicka ut ytterligare ett andra påminnelse-
brev (se bilaga 5) och ge respondenterna en vecka till att besvara enkäten. Samtidigt ringde 
författarna även upp kontaktpersonerna i syfte att öka svarsfrekvensen. Efter den utgångna 
tiden i det andra påminnelsebrevet fick författarna till slut en total svarsfrekvens på 35 pro-
cent. 

 

2.4.5 Bortfall  

Hur hög svarsfrekvensen bör vara finns det olika åsikter om, där allt mellan 65 till 90 pro-
cent har ansetts godtagbart (Kylén, 1994, s. 11). Vid enkätundersökningar är det vanligt 
med låg svarsfrekvens (Saunders. M., Lewis. P. & Thornhill. A., 2007, s. 389-391). Därför 
nöjde sig författarna slutligen med svarsfrekvensen på 35 procent vilket innebär ett bortfall 
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på 65 procent. I tabell 2-1 visas en sammanställning av de valda byråerna, urvalet, svarsfre-
kvens från respektive byrå samt bortfallet.  

 

Anledningen till den låga svarsfrekvensen tror författarna bland annat beror på att ämnet 
som undersöks kan upplevas som känsligt för respondenterna och därav motviljan att ge ut 
informationen. Dessutom har kontaktpersonerna påpekat att revisorerna befinner sig i en 
period med mycket arbete som skall utföras och kan därför ha ont om tid för att svara på 
enkäten. Sammanlagt fick respondenterna tre veckor på sig att svara på enkäten vilket en-
ligt Saunders et al (2007) kan anses vara otillräckligt, men då författarna var tidsbegränsade 
kunde inte mer tid tillgodoses. En ytterligare anledning som författarna identifierade till 
den låga svarsfrekvensen var att uppsatsämnet har behandlats i flertal tidigare studier, vilket 
kan ha inneburit att respondenten stött på liknande enkäter vid flera tillfällen och därför 
kan ha valt att avstå från ännu en undersökning.  

Författarna är medvetna om att den låga svarsfrekvensen kommer påverka analysen av stu-
dien genom att det kan bli svårt att utföra en trovärdig generalisering av situationen från 
det begränsade stickprovet. Att författarna ändå valde denna metod berodde på att karaktä-
ren av undersökningen krävde att sanningsenliga svar erhölls och att respondenterna inte 
påverkades av intervjuaren, vilket uppfylls genom enkäter via e-post (Saunders et al., 2007, 
s. 389-391). Genom att utföra telefonintervjuer skulle svarsfrekvensen öka men studiens 
trovärdighet hade blivit lägre då respondenten hade påverkats av intervjuareffekten och 
medvetet eller omedvetet avvikit från det sanna svaret då frågorna är känsliga (Patel och 
Davidson, 2003 s. 100).  

2.5 Analys av empirin 

Empirin måste bearbetas, ordnas, beskrivas och analyseras i syfte att uppfylla dess intentio-
ner. Studien har använts sig utav en deskriptiv statistisk för att analysera empirin där siffror 
ger en beskrivning av empirin. (Patel & Davidsson, 2003, s. 109). Författarna har i syfte att 
göra empirin så lätt och övergenomskådlig som möjligt redovisat varje frågar var för sig i 
Excel med stöd av stapeldiagram, där det för att förtydligas ytterligare vidareutvecklats i 
text. I stapeldiagrammen framkommer svarsalternativen och antal procent av responden-
terna som har svarat på respektive alternativ. Genom att göra detta kan läsaren enkelt när-
mare se på varje fråga och läsa av svaren. Denna metod tillåter också författarna att på ett 
bra sätt få en överblick över enkätundersökningen och vidare kunna analysera svaren ut-
ifrån de identifierade problemen i problemdiskussionen samt att se om det skett en föränd-
ring från tidigare studier.      

Tabell 2-1: Sammanställning över byråer, urval, svar samt bortfall 
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Författarna var medvetna om att andra alternativ fanns för att analysera empirin i form av 
att använda statistiska program som SPSS men valde att inte göra det i och med att det inte 
fanns tillräckligt med statistiskt underlag för en sådan metod vilket gjorde att inget mervär-
de skapades för studien. Detta beslut togs efter konsultation med en statistik kunnig pro-
fessor. Detta medförde att författarna ansåg att en sammanställning och beskrivande analys 
mest var lämpad för studien.     

2.6 Metodkritik 

2.6.1  Kritik över metodansatsen 

Fördelen med abduktion var att författarna genom empirin fick möjligheten att undersöka 
hur problematiken av anmälningsplikten utvecklats genom att sätta debatten i Balans samt 
tidigare studier i relation till resultatet av empirin. Detta möjliggjorde att författarna kunde 
sätta teori och empiri i relation till varandra för att se om en utveckling av situationen kring 
anmälningsplikten har skett och utveckla en modell som visar vad som bör göras för att 
komma ifrån problemen. Hade författarna enbart använt sig utav den induktiva eller de-
duktiva metoden hade forskningsansatsen blivit mer strikt och samma frihet till forskaren 
hade inte kunnat ges. Risken finns att författarna vid valet av tidigare studier omedvetet 
valde studier baserat på egna erfarenheter vilket skulle kunna innebära att studiens grad av 
objektivitet minskar men författarna har haft detta i åtanke och har även kritiskt analyserat 
de tidigare studierna för att öka dess validitet. 

2.6.2 Validitet och reliabilitet 

Kvaliteten på en kvantitativ studie beror på graden av säkerhet i den insamlade informatio-
nen. För att uppnå den grad av säkerhet som författaren ämnar finns det två centrala 
aspekter att beakta som forskare, nämligen validitet och reliabilitet (Patel & Davidsson, 
2003, s. 98).  

Med god validitet menas att forskaren måste veta att han undersöker det han avser att un-
dersöka (Patel & Davidsson, 2003, s. 98). För att försäkra sig om validiteten har författarna 
vid litteratursökningen funnit begrepp som är aktuella för problemområdet, vilka sedan 
formulerades till frågor och används i enkäten. Detta har medfört att en logisk analys av 
innehållet i studien har kunnat utföras då det tydligt finns en koppling mellan denna och 
problemdiskussionen, referensramen och de tidigare studierna. Frågorna testades även på 
ett antal individer som är insatta inom ämnesområdet. Dessa föreslog förbättringar och för-
tydliganden av enkätfrågorna. Därefter korrigerades enkäten innan den skickades ut till re-
spondenterna. Även detta var ett sätt att öka validiteten av enkätundersökningen. Utfor-
mandet av enkätfrågorna med fasta svarsalternativ kan anses minska validiteten då färdiga 
alternativ styr tanken hos respondenten. Öppna svarsalternativ hade tillåtit respondenten 
att fritt skriva men författarna valde ändå alternativet med fasta svarsalternativ då man ville 
öka svarsfrekvensen samt underlätta för respondenten.   

God reliabilitet innebär att forskaren måste han veta att undersökningen görs på ett tillför-
litligt sätt (Patel & Davidsson, 2003, s.98). Med god reliabilitet menas att det man undersö-
ker görs på ett tillförlitligt sätt. Tillförlitligheten handlar om hur väl instrumentet motstår 
slumpinflytanden av olika slag (Patel & Davidsson, 2003, s. 100).   

Enligt Patel och Davidsson har man vid enkätundersökningar minsta möjlighet att kontrol-
lera tillförlitligheten i förväg och bör således vara noga med att enkäten är uppställd på ett 
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sätt som gör den lätt att besvara, ge instruktioner till enkäten samt formulera frågorna på 
ett sätt som inte går att missuppfatta. För att öka reliabiliteten var författarna noggranna 
med att utforma klara och tydliga frågor som inte var ledande eller lätt kunde missuppfat-
tas. Dessutom gavs instruktioner till respondenten genom ett följebrev. Respondenterna 
hade även möjlighet att kontakta författarna vid eventuella problem eller funderingar vilket 
utnyttjades av ett fåtal respondenter. Författarna anser att undersökningen hade god reliabi-
litet då den så kallade intervjuareffekten minimerades vid enkätundersökningen genom att 
respondenterna själva fick svara på frågorna och inte blev påverkade av oss.  

2.6.3 Källkritik 

Vid användandet av sekundär data är det viktigt att se kritiskt på källorna för att undvika att 
de är partiska, vinklade eller ofullständiga (Lundahl & Skärvad, 1999, s. 134). Författarna 
har till stor del använt sig utav lagar, propositioner, förordningar, rapporter och rekom-
mendationer som underlag till studien. Då dessa utges av riksdagen och myndigheter anser 
författarna att källorna är tillförlitliga och objektiva. 

Ytterligare litteratur som författarna använt sig utav har vart i syfte att skapa fler infalls-
vinklar men även för att skapa en grundförståelse för ämnesområdet. Under hela studien 
har författarna försökt att ha en källkritisk syn på litteraturen.     

Författarna är medvetna om problemdiskussionens begränsning då den enbart baserats på 
debatten förd i tidskriften Balans. Problemdiskussionen hade fått en bredare grund om 
även vetenskapliga artiklar hade använts som underlag men efter informationssökningen 
som författarna genomförde hittades det inga som var relevanta för studien. Dessutom 
kunde artiklar från diverse tidskrifter, såsom Dagens Industri, Advokaten med flera, an-
vänts men författarna valde att enbart fokusera på artiklarna i Balans då studien behandlar 
revisorers syn på anmälningsplikten och Balans är en tidskrift som utges av revisorernas 
normgivare FAR SRS.  

2.6.3.1 Kritik av tidigare studier 

Författarna har med hjälp av en analysdimension3 valt att analysera tidigare studier i syfte 
att kartlägga dess validitet. Författarna har därför valt att klargöra de fem begreppen i ana-
lysdimensionen se tabell 2-2. Författarna är medvetna om att valet av begreppen låser upp-
satsen och att det finns andra begrepp som analysdimensionen även hade kunnat behandla. 
Att författarna enbart valde de fem begreppen var för att dessa ansågs mest passande för 
studien.  

Omfattning valdes för att fastställa metodval och därmed kunna jämföra med författarnas 
studie. Författarna ansåg att syfteområde var ett väsentligt område, då allt som görs skall 
kunna knytas tillbaka till syftet. För att lättare kunna analysera och jämföra med tidigare 
studier har författarna utav intresse även tagit med beroendekritik, då det blir lättare att 
jämföra med författarnas studie. Samtidskravet valdes för att tidigare studiers studie år är 
mellan år 2003- 2006, då författarna har i syfte att undersöka om problemen kring anmäl-
ningsplikten kvartsår tio år efter införandet samt om det har skett någon förändring och att 
utveckla en modell som visar hur situationen bör se ut och ge förslag på möjliga lösningar, 
anses detta vara en intressent faktor. Källangivelser, tillförlitliga källor samt logisk fakta-

                                                 
3 Författarna har inspirerats av en kandidatuppsats inom redovisning av Clysén Sara, Lilja Fredrik & Lilja Jen-

ny (2004), Bokföringsbrott – En studie av bokföringsbrott inom Jönköpings tingsrätts domsaga under åren 
1993 – 2002.  
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sammanställning är faktorer under noggrannhet. Författarna valde att ta med noggrannhet 
för att lättare kunna kritisera val av källor samt hur tidigare studier har gått tillväga för att 
besvara syftet.   

Omfattning – Detta avser vilken typ av metodval samt mängden av material som ligger till 
grund för den presumtiva studien.  

Syfteområde – Med syfteområde menas det syfte som studien avser att besvara.  

Beroendekritik – Här definieras studiens självständighet i förhållande till existerande litte-
ratur.  

Samtidskravet – Studiens ålder anges genom samtidskravet.  

Noggrannhet – Den logiska faktasammanställningen av författarnas arbetsgång, under-
sökningens kvalitet samt redogörelsen av källor. 

Nedanstående studier har införskaffats för olika syften under någorlunda skilda tidsperio-
der, detta har även baseras på olika typer av grundmaterial. Författarna har valt dessa tidiga-
re studier i åtanke för att bilda en så bred analysbas som möjligt. Författarna är medvetna 
om att samtliga valda studier är skrivna av ekonomistuderande, vilket kan medföra att stu-
dierna i viss mån är influerade och inte ger en objektiv bild, men samtidigt är de använda 
källorna pålitliga och även samtliga respondenter, vilka har varit auktoriserade eller god-
kända revisorer. Därmed har författarna funnit att resultatet från studierna ger möjlighet till 
generalisering till hela revisorskåren samt att studierna är pålitliga men har även beaktat vil-
ka de är skrivna av och i vilket syfte. Författarna har även haft i åtanke att en av de tidigare 
studierna baseras på kvalitativa intervjuer med endast fem revisorer. Att denna studie val-
des var för att den gav en djupare förståelse för ämnesområdet. 
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Tabell 2-2: Analysdimension 

 

2.6.4 Modell kritik 

Modellen om anmälningspliktens balans som författarna har utvecklat har kunnat användas 
för att hjälpa författarna att uppnå syftet med studien. Den förtydligar situationen och visar 
på var problemen finns. Genom att jämföra den ultimata situationen då modellen är i ba-
lans och situationen kring anmälningsplikten är som den bör vara med hur situationen är i 
nuläget kan en möjlig lösning till problemen föreslås.  

Viktigt att notera är att modellen har utvecklats av författarna själva och baseras på deras 
egna åsikter. Detta leder till subjektiva inslag i modellen. Utformandet av modellen sänker 
dess validitet. Författarna är medvetna om detta men anser att för att anpassa modellen till 
studien och uppfylla syftet var detta nödvändigt, då en erkänd vetenskaplig modell inte 
kunde hittas som direkt kunde appliceras på studien. Dessutom behandlar modellen endast 
de faktorer vilka författarna avgränsat sig till och mister därmed helhetsbilden med samtliga 
faktorer som har en påverkan på anmälningsplikten. Även detta är författarna medvetna 
om men anser att det hade varit orimligt att ta med samtliga faktorer och samtidigt kunna 
genomföra en trovärdig studie.  

2.6.5 Kapitelsammanfattning 

Författarna kommer att undersöka utvecklingen av problematiken kring lagen om anmäl-
ningsplikt genom att utföra en enkätundersökning i syfte att se hur situationen ser ut idag. 
Detta har sen jämförts med situationen i de tidigare studierna samt med situationen kort ef-
ter införandet som beskrevs i debatten förd i Balans. Vidare har författarna använt sig utav 
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en kvantitativ metod för att på bästa sätt uppfylla syftet. Författarna har i studien tillämpat 
den abduktiva forskningsmetoden genom att fokus i studien har lagts på den empiriska data 
som samlats in men författarna förlitar sig även mycket på tidigare studier inom ämnesom-
rådet för sedan kunna dra slutsatser. 

Både sekundär och primär data har använts för att samla på sig all nödvändig information. 
Vid enkätundersökningen utformades en standardiserad och strukturerad enkät i syfte att 
kunna göra generaliseringar till hela revisorskåren. Författarna har i syfte att göra empirin så 
lätt och övergenomskådlig som möjligt redovisat varje frågar var för sig i Excel med stöd 
av stapeldiagram där det för att förtydligas ytterligare vidareutvecklats i text. 

Slutligen behandlades källkritiken där författarna behandlade studiens validitet och reliabili-
tet för att säkerställa den grad av säkerhet som författarna ämnade. Litteraturen, de tidigare 
studierna som användes och modellen som författarna har utvecklat kritiserades.     
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3 Referensram 

I detta kapitel presenteras väsentlig bakgrundsinformation för att skapa förståelse för studien. Författarna 
redogör allmänt för revision och den ekonomiska brottsligheten. Vidare redogör författarna för de tre pro-
blemområdena och dess regelverk och riktlinjer. Avsikten är att finna aspekter vilka har en påverkan på 
hur anmälningsplikten tillämpas.   

3.1 Revision 

Alla aktiebolag, ekonomiska föreningar, stiftelser samt vissa handelsbolag och vissa enskilda 
näringsverksamheter skall ha en revisor som granskar årsredovisningen, bokföringen, och 
förvaltningen i verksamheten samt skall en revisionsberättelse lämnas över granskningen. 
Detta innebär att revisorn inte enbart arbetar i ägarnas intressen utan även skyddar utom-
stående intressenter, alltså ger han genom sin revisionsberättelse en garanti för utomståen-
de intressenter att företagets externa redovisning avspeglar verkligheten på ett bra sätt 
(Dahlqvist & Elofsson, 2002, s. 23). Vidare revisionen omfattas av god revisionssed enligt 
14§ Revisionsslagen. FAR:s rekommendationer för processen för granskning av årsredo-
visningar enligt god revisionssed syftar bland annat till att fastställa att årsredovisningens 
ekonomiska information, tillsammans med resultat och balansräkning och finansieringsana-
lysen, ger en rättvisande beskrivning av bolagets sanna resultat och ställning och att för-
valtningsberättelsen innehåller uppgifter som lag och god redovisningssed kräver (Dahl-
qvist & Elofsson, 2002, s. 33).  

Enligt FAR skall en revisor vid sin revision koncentrera sig på områden där risken för vä-
sentliga fel är störst men han har inte till syfte att leta fel vid en revision. Ett väsentligt fel 
anses föreligga om de hade påverkat ställningstagandet för en omdömesgill bedömare 
(Dahlqvist & Elofsson, 2002, s. 33).     

3.2 Ekonomisk brottslighet 

Ekonomisk brottslighet är näringslivets brottslighet. Brotten utförs för vinnings skull inom 
ramen för en lagligt bedriven näringsverksamhet. Begreppet ekonomisk brottslighet är ett 
kriminologiskt samlingsbegrepp som omfattar samtliga lagrum som finns beskrivna i ABL 
9 kap. 42 §. De i Sverige mest anmälda och lagförda ekobrotten är skattebrott, bokförings-
brott samt brott mot borgenärer (Brottsförebyggande rådet, 2002). Utöver dessa är de övri-
ga typerna av ekonomisk brottslighet enlig ABL 9 kap. 42 §: bedrägeri och svindleri, för-
skingring och annan trolöshet, bestickning och mutbrott samt penninghäleri (FAR, 2008b). 
Utifrån Ekobrottsmyndighetens, Rapport om den ekonomiska brottsligheten, kan man ut-
läsa att antalet inkomna misstankar om brott har ökat med 60 procent, från 9 490 till 
15 107 anmälningar, från år 2001 till år 2004, medan ökningen från år 2004 till år 2006 en-
dast var tre procent från 15 107 till 15 533 inkomna brottsmisstankar. Informationen i rap-
porten baseras på Brottsförebyggande rådets statistik, vilka svarar för den officiella krimi-
nalstatistiken hämtad från polisens och åklagarmyndigheternas system. Det är främst vid 
skattemyndighetens revisioner av företag samt när konkursförvaltare går igenom konkurs-
drabbade företags redovisning och affärsverksamhet som de vanligaste ekobrotten upp-
täcks (Brottsförebyggande rådet, 2002). Den ekonomiska brottsligheten leder till att förut-
sättningarna för företagandet försämras genom att oseriösa företag snedvrider konkurren-
sen, även försämrad produktivitet och stora skattebortfall är konsekvenser av den ekono-
miska brottsligheten. Att förebygga och bekämpa ekobrotten för att skydda enskilda, när-
ingslivet och det allmänna är därför en betydelsefull samhällsuppgift. Den ekonomiska 
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brottslighetens komplexa karaktär kräver en nationell samordning och samverkan mellan 
en rad myndigheter för att bekämpa och förbygga den. För att effektivisera denna samord-
ning och samverkan krävs att man utnyttjar varje myndighets kunskap och kompetens 
inom det gemensamma arbetet samt att det finns möjlighet till ett effektivt informationsut-
byte mellan diverse myndigheter. Lagstiftningen bildar ramen för bekämpningen av den 
ekonomiska brottsligheten. För att underlätta arbetet med att förebygga, upptäcka, utreda 
och lagföra ekonomisk brottslighet krävs en modern och ändamålsenlig lagstiftning (Eko-
brottsmyndigheten, 2007). 

3.3 Regelverk och riktlinjer 

3.3.1 Bakgrund till lagen om anmälningsskyldighet  

År 1993 upprättades Rubicon som är en promemoria i syfte att rationalisera rutinerna för 
brottsutredning i samband med konkurser. Arbetsgruppen bakom promemorian bestod 
bland annat av: Riksåklagare, Kronofogdemyndigheten och FAR. I promemorian diskute-
rades det mycket om anmälningsplikt för revisorer (Andersson & Johansson, 2000, s. 16-
22).  
 
I Rubiconrapporten framställdes anmälningsplikten för en revisor vid misstanke om brott 
enligt Brottsbalkens brottskatalog kapitel 9,10 och 11. Det betonades starkt att anmälnings-
skyldigheten skulle begränsas till fullbordade brott från bolagsledningen (Andersson & Jo-
hansson, 2000, s. 16-22). 
 
Rubiconrapporten överlämnades till aktiebolagskommittén som i sin tur uttalade sig i SoU 
1995:44 och förslaget till en ny lagstiftning skickades ut på remiss.  Den 13 mars år 1997 
hölls ett remissmöte samt samma år upprättades en ny promemoria av Justitiedepartemen-
tet, därefter sammanställdes remissyttrandena över promemorian. Förslag till lag upprätta-
des av regeringen genom propositionen, prop. 1997/98:99. Riksdagen antog förslag till den 
nya lagen den 1 januari 1999 (Andersson & Johansson, 2000, s. 16-22). 

 

3.3.2 Revisors skyldighet att agera vid misstanke om brott 

I förarbetena till denna lag ger både regeringen, kommittén och promemorian sina förslag 
på den nya paragrafen (prop. 1997/98:99 s. 156).  
 
Regeringen skriver att en revisor skall lämna sitt uppdrag samt själv avge en anmälan till 
åklagare om inte de skadliga effekterna av gärningen har avhjälpts. Misstankarna för sär-
skilda brott inom bolagets verksamhet avser endast brott som är begångna av en styrelsele-
damot eller den verkställande direktören (prop. 1997/98:99 s. 156).  
 
En revisor skall enligt regeringens mening vidta skärskilda åtgärder när han eller hon miss-
tänker att en styrelseledamot eller den verkställande direktören har gjort sig skyldig främst 
till följande brott: bedrägeri-, förskingrings- och bokföringsbrott samt vissa skattebrott. 
Dessa åtgärder skall vidtas utan oskälig dröjsmål (prop. 1997/98:99 s. 156).  
 
Kommitténs förslag tar även hänsyn till revisionsberättelsen, vilket ålägger revisorn mer an-
svar vad det gäller dens utlåtanden i en årsredovisning. Förslaget säger att en revisor skall 
underrätta en åklagare i de fall då den har anledning att anta att det den har anmärkt på i 
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revisionsberättelsen skall kunna utgöra brott eller led i ett brott av en styrelseledamot eller 
den verkställande direktören (prop. 1997/98:99 s. 152). 
 

3.3.3 Den lagstadgade anmälningsplikten 

Enligt GABL 10 kapitel 38 § ” en revisor skall vidta de åtgärder som anges i 39 och 40 §§, om han 
finner att det kan misstänkas att en styrelseledamot eller den verkställande direktören inom ramen för bo-
lagets verksamhet har gjort sig skyldighet till brott enligt något av följande lagrum: 
 

1. 9 kap. 1,3 och 9 §§, 10 kap. 1,3,4 och 5 §§, 11 kap. 1,2,3,4 och  
 5 §§, 17 kap. 7 § samt 20 kap. 2 § brottsbalken, och 
2. 2,4,5 och 10 §§ skattebrottslagen (1971:69) ”  

 
I lagens förarbeten diskuteras det översiktigt vad den nya lagen skall innebära och hur den 
skall tillämpas men dock finns det fortfarande utrymme för tolkning. I propositionen 
(prop. 1997/ 98:99 s. 271) påpekas att lagens bestämmelser inte ålägger revisorn någon 
skyldighet att successivt efterforska om brott har begåtts. Såsom det framställs av paragra-
fens inledning inträder revisorns handlingsskyldighet först då misstanke har uppstått om att 
en styrelseledamot eller den verkställande direktören har gjort sig skyldig till brott inom bo-
lagets verksamhet.  Om begreppet ”kan misstänkas” säger propositionen att ” vad gäller gra-
den av misstanke skall det kunna misstänkas att brott har begåtts”.  
 
Paragrafen utesluter inte att revisorn med anledning av sina iakttagelser under revisionen 
inte behöver vända sig till företagsledning. Brottskatalogen i paragrafen definierar enbart i 
de fall då revisorn blir skyldig att lämna revisionsuppdraget samt avge en anmälan till åkla-
garen, då företagsledningen efter en erinran inte har vidtagit adekvata åtgärder (prop. 
1997/98:99 s. 271).  
 
Enligt GABL 10 kap 39 § ” en revisor som finner att det föreligger sådan brottsmisstanke som avses i 
38 § skall utan oskäligt dröjsmål underrätta styrelsen om sina iakttagelser. om revisorn finner att en miss-
tanke om brott bör föranleda honom eller henne att lämna uppgiften enligt 9 § lagen (1993:768) om åt-
gärder mot penningtvätt, skall dock den i 11 § andra stycket samma lag angivna tidsfrist inte lämnas. 
 
Någon underrättelse behöver dock inte lämnas, om det kan antas att styrelsen inte skulle vidta några ska-
deförebyggande åtgärder med anledning av underrättelsen eller en underrättelse av annat skäl framstår som 
meningslös eller stridande mot syftet med underrättelseskyldigheten”  
 
I propositionen till denna paragraf (prop. 1997/98:99 s. 271) står det att ”någon underrättelse 
behöver dock inte lämnas, om det kan antas att styrelsen inte skulle vidta några skadeförebyggande åtgär-
der med anledning av underrättelsen eller en underrättelse av annat skäl framstår som meningslös eller stri-
dande mot syftet med underrättelseskyldigheten” 
 
I paragrafens första stycke står det att revisorn skall underrätta styrelsen om sina iakttagel-
ser ”utan oskälig dröjsmål”. Just vad själva begreppet ”oskälig dröjsmål” betyder och vad 
dess innebörd är framgår dock inte av förarbeten till lagen, utan propositionen behandlar 
bara att ett visst dröjsmål får förekomma för att revisor skall kunna närmare utreda 
omständigheten.  Det finns inga formaliteter på hur en underrättelse skall lämnas till styrel-
sen utan det rekommenderas att lämna underrättelsen skriftligt.  Revisorn behöver inte vid 
fall där styrelsen består av flera personer lämna en underrättelse till alla utan endast en av 
dessa räcker (prop. 1997/98:99 s. 271).  
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I propositionen (prop. 1997/98:99 s. 272) framstår det av andra stycket att revisorn i vissa 
fall inte behöver underrätta styrelsen (se bilaga 1). Enligt lagstiftaren kan dock den största 
orsaken till detta vara att revisorn har anledning att anta att företagsledningen skulle non-
chalera hans eller hennes påpekanden. En annan orsak kan vara att revisorn känner att sty-
relsen är svår att få tag på och därmed skulle det dock dröja orimligt långt tid innan några 
som helst åtgärder från styrelsen skulle påvisas. Om det skulle strida mot revisionens syfte 
behöver det dock inte lämnas någon underrättelse. I propositionen definieras vad begrep-
pet ”strida mot syftet med revisionen” innebär, vilket syftar på situationer då revisorns un-
derrättelse skulle kunna leda till skada för bolaget eller dess intressenter.  
  

3.3.4 Anmälningsplikt enligt EBM och FAR 

Innan den genomförda lagändringen hade en revisor inte tillåtelse att kontakta en åklagare i 
syfte att lämna upplysningar om de kunde vara till skada för bolaget, vilket år 1999 ändra-
des till att det var hans skyldighet att lämna upplysningar om denne finner att ett brott be-
gåtts (9 kap. 42 § ABL). För revisorer i andra företagsformer än aktiebolag gäller inte denna 
skyldighet (Dahlqvist & Elofsson 2002, s. 41). De brott som beaktas i 9 kap. 42 § ABL och 
som skall anmälas till åklagare innefattar bedrägeri, svindleri, bokföringsbrott och försvå-
rande av skattekontroll, skattebrott, oredlighet och mannamån mot borgenärer, försking-
ring, trolöshet mot huvudman, olovligt förfogande, penninghäleri, bestickning samt mut-
brott (Dahlqvist & Elofsson 2002, s. 33). Viktigt att notera är en revisors skyldighet endast 
gäller vid fullbordat brott, varav försök och förberedelsebrott inte beaktas i lagen enligt 9 
kap. 42 § ABL. 

9 kap. 42 § ABL säger att en revisor skall vidta åtgärder om ett brott ”kan misstänkas”. Vi-
dare beskrivs inte detta begrepp mer i lagen vilket kan skapa tolkningssvårigheter i och med 
att varje fall för sig är unikt. Ekobrottsmyndigheten har utgett en rapport som säger att be-
visgraden skall befinna sig mellan 5-20 procent för att rekvisitet ”kan misstänkas” skall gäl-
la. Rapporten tar upp en misstanketrappa i syfte att förklara de olika bevisgraderna som 
finns och vart rekvisitet ”kan misstänkas” befinner sig (Ekobrottsmyndigheten, 2004).  

  

Figur 3-1: Misstanketrappan (Ekobrottsmyndighetens rapport 2004:3) 

 

Som figuren ovan visar kan man se att ”kan misstänkas” kommer tidigt i misstanketrappan 
vilket innebär att anmälningsplikten för revisorn inträder på ett tidigt stadium och att fun-
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deringar på om brottsutredningen kommer att leda till en fällande dom inte behöver beak-
tas av revisorn vid anmälningen (Ekobrottsmyndigheten, 2004).  Far har istället gjort en 
bedömning om att bevisgraden är högre, då revisorerna vill känna sig säkra på att ett brott 
begåtts innan anmälan enligt Urban Engersedt (2002) FAR:s föreningsjurist.  

3.3.5 Revisorns tystnadsplikt enligt lag 

I förarbeten till denna paragraf yttrar sig regeringen om att en revisor skall vara förhindrad 
att lämna upplysningar om bolagets intressen till andra, om det skadar bolaget. Tystnads-
plikten skall dock inte gälla i förhållande till andra medrevisorer, skärskild granskare, kon-
kursförvaltare, ny revisor och förundersökningsledare (prop. 1997/98:99 s. 152). Kommit-
tén och remissinstanserna har inga invändningar mot regeringens bedömning.  

Enligt GABL 10 kapitel 13 § ” revisorn får inte till en enskild aktieägare eller till någon utomstående 
obehörigen lämna upplysningar om sådana bolaget angelägenhet som revisorn får kännedom om när han el-
ler hon fullgör sitt uppdrag, om det kan vara till skada för bolaget”  

Det framkommer i propositionen (prop. 1997/98:99 s. 152) att tystnadsplikten ibland är 
begränsad. Revisorn är skyldig att lämna bolagsstämman alla upplysningar som den begär 
dock om det inte skulle leda till skada för bolaget. Revisorn är dessutom skyldig att på be-
gäran lämna information om bolagets angelägenheter för undersökning i brottsmål. Hans 
eller hennes skyldighet att lämna vissa slag av upplysningar i revisionsberättelsen är också 
något som faller under paragrafen.  

I Revisorslagen (2001:883) 26 § behandlas också tystnadsplikten som en central ståndpunkt 
för en revisor. Där sägs det att revisorn inte får lämna ut uppgifter som den har fått vetskap 
om inom sin yrkesutövning till någon annan.  

Skälen till regeringens bedömning är att ”revisorn är enligt svenskt rätt ett bolagsorgan och verkar i 
bolagets och dess intressenters intresse”. På dessa grunder skall det vara självklart att han eller hon 
skall vara förhindrad att sprida den informationen som han eller hon har fått vetskap om 
under revisionen. Observera att i förarbeten står det Om det skulle skada bolaget (prop. 
1997/98:99 s. 152).  

3.3.6 Tystnadsplikten enligt FAR:s normgivning 

Enligt Revisionsstandard, Mål och generella principer för en revision, skall revisorn iaktta 
god revisorssed och de etiska regler som styr revisorns professionella ansvar. De yrkesetis-
ka reglerna är normer som enligt FAR SRS stadgar skall utfärdas av styrelsen och riktar sig 
till medlemmarna i FAR SRS i syfte att ge de dem vägledning och hjälp i frågor som rör 
god yrkessed. God yrkessed innebär att en medlem skall efterleva sådana regler, när de är 
tillämpliga på medlemmens uppdrag eller verksamhet. Tystnadsplikten är en av punkterna 
som de yrkesetiska reglerna omfattar och regeln lyder:  

”En medlem får inte röja sådana sakförhållanden eller uppgifter för utomstående som medlemmen har fått 
kännedom om i sin yrkesutövning, om medlemmen inte har upplysningsplikt enligt författning, professionell 
skyldighet eller rätt att yttra sig eller behörigt tillstånd i övrigt. Medlemmen får inte heller utnyttja sådan 
information på ett sätt som är till fördel för medlemmen själv eller till skada för någon annan.” 

FAR menar att tystnadsplikten, som möjliggör en öppen kommunikation, är en av de 
grundläggande förutsättningarna för en effektiv revision. Den lagstadgade tystnadsplikten 
gör det möjligt för uppdragsgivare att känna förtroende för revisorn. Enligt god yrkessed 
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gäller tystnadsplikten även efter uppdragets upphörande. Om revisorn uppsåtligen eller av 
oaktsamhet bryter mot tystnadsplikten kan disciplinära åtgärder från Revisorsnämnden 
meddelas. Revisorn kan även enligt revisorslagen dömas till skadestånd, böter eller fängelse. 
Vidare påpekar FAR att tystnadsplikten inte är total utan att det finns situationer då revi-
sorn har en skyldighet och i vissa fall en rättighet att lämna information och att dessa situa-
tioner kan skapa besvärliga överväganden för revisorn då rättsläget delvis är oklart. Till-
sammans med reglerna lämnar därför FAR även anvisningar om den lagstadgade skyldighet 
att lämna information samt de överväganden som revisorn kan komma att göra då det 
finns krav på att lämna information. FAR konstaterar att revisorn noga bör överväga om 
alla relevanta fakta är underbyggda i den praktiskt möjliga utsträckning, revisorn måste för-
säkra sig om att de som informeras är rätt parter samt överväga de konsekvenser som kan 
uppstå om informationen lämnas. Dessutom bör revisorn vid behov konsultera FAR SRS 
eller annan expertis (FAR, 2008b, s. 241-243).  

3.3.7 Revisorns kompetens  

Enligt FAR:s yrkesetiska regler är, för revisorer och revisionsbranschen, förtroendet av en 
central betydelse både vid rådgivnings- och bestyrkandeuppdrag. För att skapa och vid-
makthålla förtroendet krävs hög kompetens, integritet och gott omdöme. De två senare vi-
sas i samband med uppträdandet och yrkesutövningen. För att uppnå hög kompetens krävs 
förutom en kvalificerad grund- och basutbildning, fortlöpande vidareutbildning samt en er-
farenhet av arbete i uppdrag. Hög komplexitet och förändringstakt i branschnära frågor in-
nebär för en revisor att kontinuerliga vidareutbildningar måste bedrivas på ett välstrukture-
rat sätt. Av de yrkesetiska reglerna behandlar regel sex vidareutbildning och inleder med 
yttrandet om att en medlem löpande måste upprätthålla och utveckla sina yrkeskunskaper i 
syfte att säkerställa hög kvalitet på arbetet och för att bedriva verksamheten enligt god yr-
kessed. Förutom att revisorn genom kunduppdrag och införskaffning av information från 
tillexempel facklitteratur och facktidskrifter utvecklar kunskapen, kräver den snabba sam-
hällsutvecklingen även deltagande i strukturerad vidareutbildning. Som vidareutbildning 
räknas interna och externa kurser och seminarier, utbildnings- och annat utvecklingsarbete 
samt forskning och publicistisk verksamhet. Per år bör vidareutbildningen omfatta minst 
20 timmar och vara lämpad för den enskildes behov. De krav som ställs med hänsyn till ar-
betsförhållandena skall beaktas av medlemmen (FAR SRS, 2008b, s. 243-244).  

I Aktiebolagslagen 9 kap. 11 § stadgas det att en revisor skall ha erfarenhet av ekonomiska 
förhållanden och redovisning som behövs för att den skall kunna fullgöra dens uppdrag. 
Vidare stadgas det i ABL 9 kap. 12 § ” Endast den som är auktoriserad eller godkänd revisor kan 
vara revisor”.  

I Revisorslagen 4 och 5 §§ återfinns vad som avses med auktoriserad och godkänd revisor. 
Enligt Revisorsnämnden (2008) skall man för att bli godkänd eller auktoriserad revisor ha 
en akademisk utbildning, därav 45 högskolepoäng skall vara inom juridik. Den juridik som 
ingår i utbildningen är enligt förordning (1995:665) om revisorer: associationsrätt, civil- och 
handelsrätt samt beskattningsrätt.   

3.3.8 Kapitelsammanfattning 

Regelverket och riktlinjerna har en inverkan på de tre identifierade problemområdena som 
finns i den av författarna utvecklade modellen. Nedan visas de mest centrala aspekterna i 
en sammanfattning där varje problemområde behandlas enskilt och aspekterna belyses.  
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Figur 3-2: Referensramens inverkan på problemområdena 
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4 Tidigare studier  

I detta kapitel presenteras ett urval av tidigare studier i form av magisteruppsatser som behandlar det valda 
ämnesområdet. Inledningsvis ges en sammanställning av studiernas problem, metod och resultat vilken följer 
av en mer ingående presentation. Därefter analyseras varje problemområde och slutligen visas tidigare studi-
ers liknelse med vår studie i syfte att se utvecklingen av problematiken. 

Författarna har funnit ett antal magisteruppsatser inom ämnesområdet anmälningsplikt. 
Nedan kommer uppsatser att tas upp vilka behandlar revisorns tolkning av lagen om an-
mälningsplikt, anmälningspliktens konflikt med tystnadsplikten samt revisorns juridiska 
kompetens för att tillämpa lagen om anmälningsplikt. Syftet med tidigare studier är att fin-
na möjliga lösningar på våra problem och att utifrån studierna utforma enkätfrågor som 
skall ligga till grund för författarnas empiri. Dessa skall även hjälpa författarna att utveckla 
en modell som visar var problemen ligger.  

 I tabell 4-1 presenteras en sammanställning av tidigare studier. Vidare följer en mer detalje-
rad diskussion om de olika problemområdena.  
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Tabell 4-1: Sammanställning av tidigare studier  
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4.1 Vad påverkar revisorn bedömning om att anmäla eller inte 
anmäla vid misstanke om brott? 

Av: Anna Taawo och Erika Wie, Luleå tekniska universitet, 2005. 

Syftet med uppsatsen var att utifrån revisorns perspektiv förklara hur vissa faktorer kan på-
verka revisorns bedömning om att anmäla eller inte anmäla vid misstanke om brott. Taawo 
och Wies frågeställning var vilka faktorer som påverkar en revisor om att anmäla eller inte 
vid misstanke om brott. 

Författarna valde att använda sig av kvalitativa studier i form av intervjuer, där fem reviso-
rer från fem av de största revisionsbyråerna i Luleå hade medverkat. Ett kriterium vid val 
av respondenter var att de skulle besitta kunskap om anmälningsplikten. 

Resultatet visar på en rad faktorer som påverkar revisorn vid bedömningen om anmälan, 
vilka är tystnadsplikten, klientrelationen, juridisk kompetens och revisionsberättelsen. För-
fattarna kom fram till att då tystnadsplikten är en grundläggande faktor för revisorer i deras 
arbete och för klienternas förtroende, är revisorn van att inte säga något om dess misstan-
kar om klienten till någon. Vad gäller klientrelationen framgick det från studien att revisorn 
vill vara säker på att brott har begåtts innan en anmälan görs för att undkomma att förlora 
klienter och skada byrån vid felaktig misstanke. Revisorerna anser även att de saknar den 
juridiska kompetensen som krävs för att fullt ut tillämpa lagen om anmälningsplikt. Dess-
utom finns det efterfrågan för klarare praxis som underlättar vid bedömningen. Vidare 
framkom att revisorer använder sig av orena revisionsberättelser för att återigen inte riskera 
att skada klientrelationen, vilket medför att lagens inte uppfyller sin funktion.  

4.2 Revisorns anmälningsskyldighet vid misstanke om brott. 

Av: Helena Neman och Fredrik Ohlsson, Södertörns högskola 2006. 

Avsikten med uppsatsen var att undersöka hur revisorns anmälningsskyldighet vid misstan-
ke av brott upplevs och hur centrala delar av lagtexten tolkas av revisorerna. Dessutom vil-
le man redogöra för om det finns glapp mellan lagstiftarens intentioner och revisorernas 
tolkning av lagstiftningen. Uppsatsen baserades på följande problemformuleringar:  

 Hur kan revisorn behålla sin oberoende ställning vid tillämpningen av anmälnings-
plikten? 

 Hur har klientförhållandet påverkats av anmälningsplikten? 

 Hur ska centrala begrepp i lagstiftningen tolkas? 

 Varför tolkas lagen om anmälningsplikten på olika sätt av lagstiftaren och reviso-
rerna? 

 Hur har små revisionsbyråer jämfört med större revisionsbyråer påverkats av infö-
randet av anmälningsskyldigheten? 

 Varför anmäler revisorerna så få brott? 
 

En kvantitativ studie med enkätundersökning genomfördes med 70 revisorer. Detta kom-
pletterades med kvalitativa intervjuer med tre revisorer från olika revisionsbyråer som är in-
satta i ämnesområdet vilka fick ge åsikter till enkätsvaren samt möjliga orsaker till utfallet.  
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Resultatet visar att nästan hälften av respondenterna är negativt inställda till lagen. Detta 
främst för dens konflikt med tystnadsplikten och tillämpningssvårigheterna samt brister i 
den juridiska kompetensen. Dessutom framgår att revisorer anmäler vid en högre bevisgrad 
än vad EBM anser samtidigt som revisorerna upplever att det finns ett glapp mellan lagens 
intentioner och dess tolkning. 

4.3 Anmälningsplikt vid misstanke om brott. 

Av: Sara Karlsson, Anna Larsson och Getnet Shibru, Handelshögskolan i Göteborg 
2003. 

Huvudsyftet med studien var att undersöka hur lagtexten tolkas av revisorer i syfte att se 
om det stämmer överrens med EBM:s tolkning. Revisionsbyråerna delades även in i tre ka-
tegorier, stora, medelstora samt små, för att undersöka om det finns skillnader dem emel-
lan.  

Problemformuleringarna som behandlades är följande: 

 På vilket sätt skiljer sig nedanstående förhållanden åt beroede på revisionsbyråns 
storlek? 

 Hur påverkar anmälningsplikten revisorns roll? 

 Revisorns inställning till anmälningsplikten 

 Hur tolkas lagtexten av revisorerna? 

En kvantitativ enkätundersökning med 21revisorer (bortfall på fem stycken) på revisions-
byråer i Göteborg genomfördes. Även en kvalitativ intervju gjordes med en kammaråklaga-
re från EBM i Göteborg, då resultaten diskuterades.  

Resultatet visar att anmälningsplikten inte har någon väsentlig påverkan på revisorns roll 
samt att inställningen till anmälningsplikten bland revisorer är neutral eller negativ. Dessut-
om framkom det att det finns brister i tolkningen av centrala begrepp i lagen bland reviso-
rer och att revisorers och EBM:s tolkningar skiljer sig åt. På små byråer anser man att revi-
sorsrollen har påverkats av anmälningsplikten i större utsträckning och är även sämre i 
tolkning än på de medelstora och stora byråerna. Vad gäller inställningen till anmälnings-
plikten fann man ingen skillnad mellan storlekarna på byråerna.  

4.4 Skillnaden i revisorers syn på anmälningsplikten mellan 
stora och små revisionsbyråer. 

Av: Mattias Holmström och Jens Fransén, Luleå tekninska universitet, 2005. 

Syftet med denna uppsats var att undersöka skillnaderna mellan stora och små revisionsby-
råer vad gäller revisorns syn på anmälningsplikten. Detta gjordes genom utredningar om 
hur centrala delar av lagtexten tolkas av revisorerna, såsom begreppen ”kan misstänkas” 
och ”utan oskälig dröjsmål”. Dessutom ville man fastställa inställningen bland revisorer till 
anmälningsplikten idag samt hur den påverkar revisorsrollen. Problemformuleringarna var 
följande: 

 Vad är effekterna av den nya lagen? Hur har anmälningsplikten påverkat revisorns 
roll? 

 Vilken är inställningen till anmälningsplikten bland revisorer idag? 
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 Hur tolkar revisorerna de centrala delarna av lagtexten och vilka är de tänkbara 
orakerna till dessa tolkningar uttryckta i kvantitativa termer? 

 

Studien bygger på en kvantitativ enkätundersökning med mer än 550 medverkande reviso-
rer. Resultatet visar att det inte finns väsentliga skillnader mellan stora respektive små revi-
sionsbyråer. En praxis kring tolkningen av lagen har utvecklats som inte överrensstämmer 
med lagens och EBM:s intentioner. Detta främst på grund av att revisorerna värnar om kli-
entrelationen och brister hos revisorerna i den juridiska kunskapen. Vad gäller inställningen 
till anmälningsplikten är majoriteten av revisorerna neutrala eller negativa till den, men de 
anser inte att revideringsarbetet har försvårats av den.  

4.5 Analys av problemområdena utifrån tidigare studier 

Nedan följer en analys utifrån de tidigare studierna av problemområdena, revisorns tolk-
ning av lagen om anmälningsplikt, anmälningspliktens konflikt med tystnadsplikten samt 
den juridiska kompetensen.  

4.5.1 Revisorns tolkning av lagen om anmälningsplikt 

 

Tabell 4-2: Anmälningspliktens och dess tolkningsproblem behandlade i tidigare studier 

 

 

 

Neman och Ohlsson (2006) visar i sitt resultat att vad gäller revisorernas inställning till la-
gen om anmälningsplikt, är drygt hälften av korrespondenterna ganska negativa och 27 
procent anser att anmälningsplikten inte bör ingå i revisorns uppdrag.  Författarna framhä-
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ver en utredning enligt BRÅ där kritik mot revisorns anmälningsplikt har mildrats sedan 
dess införande år 1999. De påstår att de revisorer som har en negativ inställning till lagen 
om anmälningsplikten är verksamma i storstäder och de som tillhör den äldre generationen. 
Med äldre generation menas dem som är auktoriserade eller godkända före år 1985.  

Resultatet visar att majoriteten av respondenterna tolkar begreppet ”kan misstänkas” med 
en bevisgrad på mellan 41–100 procent. Hela 89 procent av respondenterna anmäler vid en 
högre bevisgrad än vad EBM har som avsikt, vilket är en bevisgrad på 5-20 procent. Vidare 
skriver författarna att respondenterna drog sig för att anmäla för att de ansåg sig behöva 
högre bevisgrad än EBM:s föreskrifter samt att de vill vara rätt så säkra innan de vidtar 
några som helst åtgärder.  

Begreppet ”utan oskäligt dröjsmål” har bland de flesta respondenter utvecklats till att vara 
två veckor eller 2-4 veckor.  EBM ger inga riktlinjer för denna tidsfrist, då de anser att revi-
sorn själv skall avgöra det från fall till fall. Att det finns glapp mellan lagstiftarens intentio-
ner med anmälningsplikten och revisorernas tolkning av den upplevs av 60 procent av re-
spondenterna. Undersökningen visar att majoriteten anser att brotten borde vara styrkta 
innan man vidtar några hastiga åtgärder, det vill säga såsom en brottsanmälan. Det finns 
andra som tycker att den överdrivna förväntningen på att revisorn kan upptäcka brott och 
skall agera är något som är helt orealistiskt med tanke på att det redan finns gott om poliser 
och åklagare.  

Ur magisteruppsatsen skriven av Holmström och Franzén (2005) framkommer att inställ-
ningen hos revisorerna om lagen om anmälningsplikt bland stora byråer är ganska negativ 
med 35 procent, 12 procent är mycket negativa och 31 procent är neutrala. Hos mindre by-
råer anser 35 procent att de är ganska negativa, 6 procent är mycket negativa och 39 pro-
cent är neutrala. Orsaken till denna negativitet var att många revisorer inte tycker att det är 
deras uppgift att utföra polisiära granskningar och att de inte är några poliser. Majoriteten 
anser att anmälningsplikten skall till viss mån ingå i revisorns uppdrag. Respondenterna an-
ser att det är bra att de kan vara med och upptäcka brott men dock skall de inte ha en poli-
siär roll.  

Återigen visar resultatet även i denna uppsats att revisorer tolkar begreppet ”kan misstän-
kas” som högre bevisgrad än vad EBM avser. Bland de stora revisionsbyråerna anser 51 
procent av respondenterna att en säkerhet på 80-100 procent ska finnas innan en anmälan 
vidtas. Bland de små byråerna instämmer 41 procent av respondenterna med en bevisgrad 
på 80-100 procent. På de stora byråerna anser 85 procent av revisorerna att bevisgraden 
bör ligga mellan 41-100 procent, samma bevisgrad tolkar 80 procent av revisorerna på små 
byråer att begreppet ”kan misstänkas” bör ligga mellan.  Det ovansagda resultatet styrker 
att revisorer inte anmäler vid stor osäkerhet vid misstanke om brott. Klientaspekten är en 
viktig del när man överväger om huruvida en anmälan är aktuell eller inte. Man är rädd att 
förlora klienten samt att göra en felbedömning som leder till att man får avgå.  

Även i denna uppsats behandlas begreppet ”utan oskälig dröjsmål” och resultatet visar att 
omkring 60 procent av respondenterna på båda slagen av revisionsbyråer tolkar det som 
mindre än två veckor. 37 procent på respektive byråer tolkade det som två till fyra veckor 
och en minoritet tolkar det som fyra eller fler veckor. Att det finns revisorer som tolkar be-
greppet som mer än två veckor beror helt enkelt på att revisionsbyråerna är försiktiga på 
grund av rädslan att förlora klientintäkter. Det finns dem som tycker att det är bättre att 
vara tyst eller att dra ut på tiden än att förlora intäkter. Den ekonomiska aspekten är den 
övergripande faktorn som påverkar revisorns tolkning av lagens rekvisit.  
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Ytterligare en magisteruppsats, skriven av Karlsson, Larsson och Shibru (2003), skildrar 
anmälningsplikt vid misstanke om brott. Resultatet visar här att inställningen till lagen om 
anmälningsplikten inte varierar betydligt mellan stora, medelstora och små revisionsbyråer-
na. Hos de stora byråerna är tre av fem varken negativa eller positiva och de övriga två är 
ganska negativt inställda. Tre av sex av de medelstora byråerna är varken negativa eller po-
sitiva, två är ganska negativa och en är ganska positiv. Hos de små byråerna är två av fem 
varken negativa eller positiva, två är ganska negativa och en ganska positiv. Författarna tror 
att de som är negativa till lagen är de som arbetar mer mot ägarledda företag. En annan or-
sak är enligt en respondent i enkätundersökningen att det inte finns någon tydlig praxis att 
följa. Enligt EBM kommer det inte att skapas någon praxis om inte de anmäler i större ut-
sträckning.  

Vad gäller bevisgrad blev resultatet även här att merparten av respondenterna anser att an-
mälan bör ske vid en bevisgrad på mer än 81 procent. Man fann en större spridning av 
tolkningen på stora och medelstora revisionsbyråer, medan de små var eniga om en hög 
bevisgrad. EBM menar däremot att en bevisgrad på mer än 81 procent är vad som krävs 
för att begära någon häktat. Samtidigt medger EBM att det handlar om kunskapsbrist hos 
revisorerna och att anmälningsplikten inte är förankrad med revisorkåren.  

Begreppet ”utan oskäligt dröjsmål” har visat sig vara mindre än fyra veckor bland respon-
denterna på samtliga kategorier av byråer. Tolkningen kan sägas stämma överrens med 
EBM:s tolkning, då de ger en övre gräns på en månad. 

Majoriteten av respondenterna känner sig ganska till helt säkra på vilka brott som anmäl-
ningsplikten omfattar, därmed tycker inte att lagen är svårtolkad. Samtliga revisorer har ge-
nomgått någon form av intern utbildning med anknytning till anmälningsplikten.  

4.5.2 Anmälningspliktens konflikt med tystnadsplikten 

 

 

Tystnadsplikten behandlas i magisteruppsatsen, skriven av Taawo och Wie (2005). Resulta-
tet visar att då tystnadsplikten är en grundläggande faktor för revisorer i deras arbete och 
för klienternas förtroende, är revisorn van att inte säga något om dess misstankar om klien-
ten till någon. Flera av respondenterna anser att klientrelationen inte påverkar revisorns 
omdöme att anmäla ett brott. Största orsaken till denna respons var att styrka revisorns 
oberoende och att den är viktig för samtliga revisorer. Här säger författarna att det är mer 
en moralisk än en juridisk fråga, som tolkas individuellt och från fall till fall.  

Tabell 4-3: Tystnadsplikten behandlad i tidigare studier 
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Även i magisteruppsatsen av Neman och Ohlsson (2006) behandlas tystnadsplikten. Från 
resultatet av enkätundersökningen framkommer att 36 procent av respondenterna anser att 
det till stor del föreligger en konflikt mellan anmälningsplikten och tystnadsplikten. Vidare 
anser 39 procent att av dessa två prioriteras tystnadsplikten. Även här spelar den ekono-
miska aspekten en stor roll, det vill säga överväga klientrelationer och dess intäkter med att 
anmäla vid brott. Tystnadsplikten har funnits längre och är därmed inarbetad medan an-
mälningsplikten har utvecklats genom att avlasta EMB.  

Holmström och Franzén (2005) visar i sin studie att majoriteten av respondenterna på både 
de stora och små revisionsbolagen upplever tystnadsplikten som ett hinder vid tillämpning-
en av anmälningsplikten. Som det har framgått i de övriga uppsatserna är det ekonomiska 
perspektivet ett hinder mot anmälningsplikten. 

4.5.3 Revisorns juridiska kompetens 

 

 

I den tidigare nämnda magisteruppsatsen skriven av Taawo och Wie (2005) som undersök-
te vad som påverkar revisorn bedömning om att anmäla eller inte anmäla vid misstanke om 
brott visade resultatet att den juridiska kompetensen var en av faktorerna. Alla responden-
ter förutom en ansåg att det krävdes speciell juridisk kompetens vid beslutet om att anmäla 
eller inte anmäla vid misstanke om brott. Avvägningen vid beslutet att anmäla eller inte 
anmäla anser majoriteten av respondenterna vara svårast i ämnet anmälningsplikt.  

En respondent menar däremot att det inte är något problem utan att det ligger i ryggmär-
gen hos revisorn att se om någonting är fel. Majoriteten av revisorerna har inte genomgått 
någon vidareutbildning vad gäller tillämpningen av anmälningsplikten, men dock finns be-
hovet för en sådan utbildning. Alla respondenter hade egna jurister på byrån, vilka samtliga 
skulle utnyttja vid misstanke om brott då de själva kände att de inte hade tillräckligt med 
kompetens för ett avgörande. Samtliga byråer har en intern policy vad gäller åtgärder vid 
misstanke om brott.  

Neman och Ohlsson (2006) har också behandlat frågan om huruvida respondenterna har 
genomgått vidareutbildning samt om detta behov finns bland dem. Svaret på dessa frågor 

Tabell 4-4: Revisorns juridiska kompetens behandlad i tidigare studier 
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blev att 70 procent har genomgått någon form av utbildning, det vill säga internt av revi-
sionsbyrån, externt av bland annat FAR eller SRS och övrigt. Behovet finns och revisorerna 
tycker själva att det är viktigt att uppdatera sina kunskaper inom området, detta för att få 
mer förståelse om lagen, veta vad som förväntas av dem samt hur de skall agera vid brott.  

I uppsatsen skriven av Karlsson et al, (2003) framgår det att samtliga har genomgått vidare-
utbildning angående anmälningsplikten. Respondenterna själva tyckte att detta var en själv-
klar sak då lagen har ändrats och revisorer inte besitter den juridiska expertisen inom om-
rådet. Det finns en policy vad gäller hur man skall gå tillväga vid misstanke om brott på de 
stora och medelstora revisionsbyråerna, men dock inte på de små byråerna.  

Holmström och Franzén (2005) visar med resultaten av sin enkätundersökning att många 
av revisorerna ansåg att de inte besatt den straffrättsliga kompetens som krävs för att iden-
tifiera ekonomisk brottslighet. På de stora byråerna ansåg 52 procent av revisorerna att de 
endast besatt kompetensen i viss mån och på små byråer var andelen 55 procent. Vidare 
ansåg 14 procent av respondenterna på stora byråerna att de inte hade kompetensen alls 
och på små byråer var andelen hela 19 procent som svarade inte alls. En orsak kan vara att 
lagstiftaren ställer allt för höga krav på revisorerna, detta kan också vara en anledning var-
för rekvisiten i lagtexten tolkas olika av revisorerna.  

Majoriteten av respondenterna på samtliga revisionsbyråer har genom gått någon form av 
vidareutbildning om anmälningsplikten och dess tillämpning. Även i denna uppsats har 
svaren bland revisorerna varit att lagen har förvändrats och därmed revisorernas kunskaper 
måste uppdateras.  

4.6 Kapitelsammanfattning 

De tidigare studierna bekräftar att problemområdena kring anmälningsplikten kvarstod un-
der den så kallade mellanperioden vilket återigen tyder på obalans i modellen. Denna oba-
lans förstärks även då majoriteten av revisorerna i tidigare studier själva ansåg att ett glapp 
mellan lagens intention och dess tolkning existerade och en stor spridning på hur rekvisiten 
”kan misstänkas” och ”utan oskälig dröjsmål” tolkas framkom. Dessutom framkom att 
nästan hälften av revisorerna hade en negativ inställning till lagen om anmälningsplikt och 
samma andel ansåg även att de inte fullt ut besatt den kompetens som krävs för att identifi-
era ekonomisk brottslighet. En konflikt mellan revisorns tystnadsplikt och anmälningsplikt 
ansågs även föreligga och en väsentlig del av de tillfrågade revisorerna prioriterade tyst-
nadsplikten. Detta visar på att modellen inte kan anses vara som den bör, då riktlinjerna 
kring rekvisiten inte är klara, tystnadsplikten anses gå emot anmälningsplikten och kompe-
tensen anses vara bristfällig. Detta visas genom att modellen i figur 4-1 är i obalans. Viktigt 
att notera är att författarna i det här stadiet enbart kan bekräfta en obalans men inte säga 
vilka av problemen som har förändrats mest från problemdiskussionen, då inga exakta siff-
ror finns att tillgå. 
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Figur 4-1: Anmälningsplikten i obalans, situationen sedd utifrån tidigare studier 
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5 Empiri  

I detta kapitel sammanställs enkätfrågorna i syfte att undersöka om problematiken kring anmälningsplik-
ten fortfarande kvarstår och hur de har utvecklats. Kapitlet avslutas med en sammanställning av alla sva-
ren. 

5.1 Revisorns tolkning av lagen om anmälningsplikt 

Fråga 1 - Hur är Er inställning till lagen om anmälningsplikt? 
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Av diagrammet framgår det 43 procent av respondenterna var väldigt positiv inställda och 
43 procent hade neutral inställning till lagen. Av respondenterna var 7 procent ganska posi-
tiva och 7 procent av ganska negativa till lagen. Det var dock inga av respondenterna som 
var väldigt negativa till anmälningsplikten.  

Fråga 2 - I Aktiebolagslagen 9 kapitel 42 § står det att en revisor är skyldig att vidta åtgärder om ett 
brott ”kan misstänkas”. Vilken grad av misstanke krävs för att Ni skall göra en anmälan? 
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Det ovannämnda diagrammet visar att majoriteten av respondenterna, det vill säga 43 pro-
cent anser sig vidta åtgärder mellan 41-60 procent. 7 procent av respondenterna svarade 5-
20 procent och 8 procent svarade 81-100 procent. 21 procent av respondenterna svarade 
mellan 21-40 procent och övriga 21 procent mellan 61-80 procent.  
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Fråga 3 - Anser Ni att det finns ett glapp mellan lagens intentioner av anmälningsplikt och revisorns 
tolkning? 
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Majoriteten av respondenterna, det vill säga 50 procent ansåg att det i viss mån förekom 
glapp mellan lagen och revisorernas tolkning. Endast 7 procent tyckte att det inte var något 
glapp medan 14 procent tyckte tvärtom. Övriga 29 procent anslog att det förekom glapp till 
stor del.  

Fråga 4 - Anser Ni att anmälningsplikten borde vara en del av revisorns uppdrag? 
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Det var endast 11 procent som ansåg att anmälningsplikten borde vara en del av revisorer-
nas uppdrag. Medan 18 procent tyckte att det inte alls bör ingå i dess uppdrag. Att det bor-
de ingå till stor del svarade 50 procent av respondenterna och att det bör ingå i vill mån 
svarade 21 procent.  

 

 

 

 

 

 



 

 39 

Fråga 5 - I ABL 9kap 43 § stadgas att revisorn skall underrätta styrelsen ”utan oskäligt dröjsmål” om 
brottsmisstanke finns. Hur lång tid anser Ni att ”utan oskäligt dröjsmål” är? 

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

Upp til l  två

veckor

Två til l  fyra

veckor

Över fyra veckor

Antal personer i  procent 

 

Som det framgår i diagrammet ovan har samtliga respondenter svarat att "utan oskäligt 
dröjsmål" enligt dem är upp till två veckor.  

Fråga 6 - Upplever Ni att lagen om anmälningsplikt kan uppfattas som svårtolkad? 
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Av diagrammet framgår det att 29 procent av respondenterna inte tyckte att lagen uppfat-
tades som svårtolkad, medan 14 procent ansåg tvärtom. Fördelningen bland de övriga re-
spondenterna blev att 7 procent ansåg att lagen var svårtolkad till stor del och majoriteten 
svarade i viss mån med 50 procent.  
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5.2 Anmälningspliktens konflikt med tystnadsplikten 

Fråga7 - Påverkas Er anmälningsplikt av tystnadsplikten?  
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Som det framgår i diagrammet svarade 11 procent att anmälningsplikten påverkas av deras 
tystnadsplikt och 11 procent svarade till stor del. De som ansåg att det påverkade i viss mån 
var 39 procent och övriga 39 procent ansåg sig inte påverkas alls.  

Fråga 8 - Prioriteras tystnadsplikten framför anmälningsplikten vid Er bedömning? 
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I diagrammet ovan framgår det att 8 procent av respondenterna till stor del prioriterar tyst-
nadsplikten fram anmälningsplikten. 46 procent prioriterar i viss mån medan 46 procent 
inte alls prioriterar tystnadsplikten framför anmälningsplikten. Inga av respondenterna sva-
rade jakande på denna fråga.  
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5.3 Revisorns juridiska kompetens  

Fråga 9 - Anser Ni att Ni besitter den juridiska kompetensen för att tolka lagen om anmälningsplikt? 
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Det var 29 procent av respondenterna som svarade jakande på denna fråga medan 3 pro-
cent svarade tvärtom. Det som svarade till stor del var 54 procent och 14 procent ansåg att 
de hade i viss mån juridisk kompetens.   

Fråga 10 - Har Ni genomgått någon form av vidareutbildning angående lagen om anmälningsplikt efter 
dess införande? 
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Majoriteten av respondenterna, det vill säga 64 procent har inte genomgått någon vidareut-
bildning efter dess införande medan de resterande 36 procenten har gjort det.  
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Fråga 11 - Anser Ni att det finns ett behov av någon form av vidareutbildning angående lagen om anmäl-
ningsplikt? 
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Det framgår av diagrammet ovan att 64 procent var respondenterna, det vill säga majorite-
ten anser att behovet finns efter vidareutbildning om anmälningsplikten. Resterande 36 
procenten tycker inte att det förekommer något behov efter utbildning.  

Fråga 12 - Anser Ni att en revisor vid svårtolkade bedömningar borde anlita juridisk expert som extra 
hjälp? 
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Här svarade 71 procent av respondenterna att en revisor borde använda sig av juridisk ex-
pertis vid svårtolkade bedömningar. Medan 29 procent tyckte tvärtom.  
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Fråga13 - Finns det en policy inom företaget om hur Ni skall agera vid misstanke om brott? 
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Majoriteten av respondenterna, det vill säga 61 procent hade en policy inom företaget som 
gav riktlinjer om hur man skall agera vid misstanke om brott. 32 procent hade till stor del 
en policy medan 7 procent hade ingen policy alls. Inga av respondenterna svarade att det 
fanns policy i viss mån.  

5.4 Sammanställning av empiriskt material  

 

Tabell 5-1: Sammanställning av det empiriska resultatet  
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6 Analys och slutsats 

Utifrån studiens forskningsfrågor, teoretiska och empiriska delar, genomförs i detta kapitel en analys av 
utvecklingen av problematiken kring lagen om anmälningsplikt. Genom en modell visas utvecklingen av 
problemen samt hur situationen bör se ut. Slutligen visas sambanden mellan centrala begrepp i studien där 
författarna även presenterar sina slutsatser.  

Problemdiskussionen identifierade under åren kort efter införandet av lagen om anmäl-
ningsplikt tre huvudproblem kring denna lag. De identifierade problemen var att det ansågs 
finnas tolkningssvårigheter kring lagen om anmälningsplikt, en konflikt mellan anmälnings-
plikten och tystnadsplikten samt brister i revisorernas juridiska kompetens för att tillämpa 
den nytillkomna lagen enligt dess intentioner. Fyra till sex år efter införandet kunde man se 
att dessa problemområden fortfarande existerade då tidigare studier bekräftade detta i sina 
undersökningar. Tio år efter införandet genomförde författarna en undersökning med syfte 
att ta reda på om problematiken kring lagen kvarstod samt om det hade skett någon för-
ändring. Vidare utvecklade författarna även en modell som kan användas av normgiv-
ningsmakten, lagstiftarna och revisionsbyråerna för att förstå och möjligtvis ge förslag på 
hur problemen kan lösas.   
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6.1 Revisorns tolkning av lagen om anmälningsplikten  

 

 

Lagen om anmälningsplikt möttes av mycket kritik efter införandet och en negativ inställ-
ning till lagen skapades bland revisorskåren. En av de bidragande faktorerna till den negati-
va inställningen var tolkningssvårigheterna kring lagen där främst rekvisiten ”kan misstän-
kas” och utan ”oskäligt dröjsmål” ansågs vara oklara. ”Kan misstänkas” är ett rekvisit som 
har skapat problem då varken lagen, propositionen eller förarbeten preciserar begreppet 
närmare. I lagen stadgas att en revisor skall vidta åtgärder om denne finner att det kan miss-
tänkas att brott har begåtts. I propositionen står det: ”vad gäller graden av misstanke skall det 
kunna misstänkas att brott har begåtts”. Detta leder till mycket utrymme för subjektiva tolk-
ningar från fall till fall, gällande när en anmälan skall göras. Misstanketrappan som EBM tar 

Tabell 6-1: Jämförelse av vår studie med de tidigare studierna gällande revisorns tolkning av lagen om anmälnings-
plikt 
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upp i sin rapport visar att bevisgraden skall befinna sig mellan 5-20 procent för att rekvisi-
ten ”kan misstänkas” skall gälla, medan FAR har en betydligt högre grad som rekommen-
dation, då revisorerna vill känna sig säkra på att ett brott verkligen har begåtts innan anmä-
lan sker. Detta visar tydligt på en konflikt mellan två betydande organ för revisorer som ger 
olika riktlinjer. Effekten blir att lagen inte följs enligt dess intentioner och därigenom ska-
pas felaktig branschpraxis. Detta identifierade problem bekräftas tydligt i tidigare studier 
genom att en bred spridning framkommer av graden av misstanke som krävs för att en re-
visor skall anmäla. I författarnas studie bekräftas detta återigen och det framgår att någon 
betydande förändring inte har skett under de tio senaste åren.  

Rekvisitet ”utan oskäligt dröjsmål” kan också upplevas som svårtolkat då lagen, proposi-
tionen och förarbeten inte ger klara riktlinjer till en tolkning. Propositionen behandlar en-
bart att ett visst dröjsmål får förekomma för att revisorn närmare skall kunna utreda 
omständigheten men specificerar inte hur länge detta dröjsmål är. Däremot visade pro-
belmdiskussionen att strax efter införandet av lagen hade en praxis utvecklats där rekvisitet 
”utan oskäligt dröjsmål” ansågs vara mindre än fyra veckor. Det kan diskuteras om detta är 
korrekt enligt lagens intentioner då varje fall skall bedömas var för sig. Från samtliga tidiga-
re studier som behandlar denna fråga, framgår att drygt hälften av revisorerna uppfattar 
denna tidsfrist som upp till två veckor, de resterande uppfattade det som över två veckor. 
Vad gäller detta rekvisit har uppfattningen bland revisorer ändrats från de tidigare studierna 
fram till idag. Detta visar författarnas undersökning, där samtliga revisorer anser att ”utan 
oskäligt dröjsmål” är upp till två veckor. Detta tyder på att branschpraxis har förändrats se-
dan året efter införandet och att revisorerna börjat anmäla vid ett tidigare skede.  

Författarna har i båda fall visat på att rekvisiten har tillämpats utifrån branschpraxis och att 
de gör det än idag. Att denna utveckling av branschpraxis har skett kan tyckas vara ound-
viklig då lagen, propositionen och förarbeten inte lämnar raka riktlinjer samt att revisorerna 
i situationer de inte är säkra på, troligtvis följer branschvanan i syfte att känna sig säkra. Här 
ser man klart att lagen inte är ändamålsenligt vilket EMB har betonat är viktigt för att kun-
na förebygga, upptäcka, utreda och lagföra ekonomisk brottslighet.  

Lagarna skall vara begripliga och preciserade med syftet att varje individ skall kunna anpas-
sa sina handlingar därefter och veta när brott har begåtts. Resultatet av författarnas studie 
visar tydligt att så är inte fallet. En tredjedel av revisorerna i författarnas undersökning an-
ser att det till stor del finns ett glapp mellan lagens intentioner och revisorns tolkning av 
dem och hälften anser glappet existerar i viss mån. Även resultatet från de tidigare studier-
na visade att majoriteten upplevde ett glapp. Detta tyder på att revisorerna själva vet om att 
de inte tolkar lagen enligt dess intentioner men att de hellre väljer att följa branschpraxis. 
Detta kan bero på att lagen anses vara svårtolkad bland revisorerna. Från tidigare studier 
framgår att majoriteten upplevde lagen som svårtolkad. Från författarnas studie framkom-
mer att 14 respektive 7 procent av de intervjuade revisorerna ansåg att lagen var stortolkad 
eller till stor del svårtolkad. Hälften av respondenterna tycker att lagen i någon mån är svår-
tolkad och väljer därför istället att följa branschpraxis. Frågan är då vad revisorerna egentli-
gen anser om att ha lagen om anmälningsplikt som ett ansvar. Tidigare studier visade att 
majoriteten ansåg att anmälningsplikten endast i viss mån bör vara en del av revisorns upp-
drag och en tredjedel ansåg att den inte alls bör ingå i revisorns yrke. Endast en minoritet 
var positiv till anmälningsplikten som en del i arbetsuppgifterna. Denna attityd har föränd-
rats numera då hälften av respondenterna i författarnas studie till stor del anser att anmäl-
ningsplikten skall ingå i uppdraget. Detta tyder på att inställningen till lagen borde ha änd-
rats till det bättre vilket författarnas studie visar att den har. Som nämns i problemdiskus-
sionen var inställningen bland revisorerna under perioden kort efter införandet av lagen 
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negativ. Tidigare studiernas undersökningar åskådliggör att inställningen hos majoriteten av 
revisorerna några år efter införandet var negativ eller ganska negativ. Endast en minoritet 
hade mycket positiv inställning. Författarnas undersökning visar på en väsentlig förändring 
på denna punkt, då 43 procent angav att de hade väldigt positiv inställning och ingen angav 
att de hade väldigt negativ inställning.  

Författarna tror att inställningen till lagen har en stor påverkan på resterande punkter, nega-
tiv inställning medför att revisorer inte anmäler i så stor mån som de borde då de inte anser 
anmälningsplikten borde vara en del av dennes uppdrag, vilket i sin tur leder till att lagen 
inte uppfyller sin funktion och ett glapp skapas.  

6.2 Anmälningspliktens konflikt med tystnadsplikten 

 

Vid införandet av lagen om anmälningsplikt var både FAR och SRS negativa till lagen. En 
anledning var att lagen skulle hamna i konflikt med den redan lagstadgade tystnadsplikten. 
Lagen om tystnadsplikten stadgar att revisorn inte får lämna ut information till utomståen-
de som revisorn får kännedom om när denne fullgör sitt uppdrag, om det kan vara till ska-
da för bolaget. Viktigt att påpeka är att propositionen säger att revisorn är skyldig att på be-
gäran lämna information om bolagets angelägenheter för undersökning i brottsmål. Kon-
flikten mellan anmälningsplikten och tystnadsplikten uppstår inte när en revisor på begäran 
skall lämna ut information i ett brottsmål men när denne själv skall agera vid att det kan 
misstänkas att ett brott har begåtts uppkommer problem. Ett flertal faktorer påverkar revi-
sorn och hans beslut då denne inte till hundra procent kan vara säker på att ett brott be-
gåtts och skall gå ifrån tystnadsplikten. Bland faktorerna finns risken att förlora sina klien-
ter, försämra relationen med klinterna, dömas till fängelse och böter samt att bli stämd om 
misstanken inte var rättfärdigad. Detta kan bidra till att beslut om att anmäla eller inte an-

Tabell 6-2: Jämförelse av vår studie med de tidigare studierna gällande anmälningspliktens konflikt med 
tystnasplikten 
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mäla mer är en moralisk än juridisk fråga som individuellt tolkas från fall till fall. Att FAR 
själva säger att en revisor noga bör överväga om alla relevant fakta är underbyggd för att ett 
korrekt beslut skall kunna tas pekar på att det finns motsättningar och risker för revisorn i 
dennes yrkesliv vid beslut mellan anmälningsplikten och tystnadsplikten. FAR säger även 
att en revisor bör vara medveten och tänka över konsekvenserna då han skall gå ifrån tyst-
nadsplikten och lämna ut information. Uttalanden som detta är troligtvis en bidragande 
faktor till att revisorer väljer att vänta ett extra steg och bekräfta misstankarna innan en 
anmälan görs. Å andra sidan är tystnadsplikten en del av FAR:s yrkesetiska regler vilka skall 
följas för att god yrkessed skall efterlevas. När revisorn inte anmäler direkt vid misstanke, 
utan tar hänsyn till övriga faktorer, blir det till fördel för hans klient, medför detta att de yr-
kesetikska reglerna inte följs och god yrkessed inte efterlevs.  

Som nämnts ovan fanns det en negativ inställning från SRS och FAR till införandet av an-
mälningsplikten då den skulle skapa en konflikt med tystnadsplikten. Tidigare studier be-
kräftar detta till viss del genom att visa att det fanns en stor spridning på hur revisorerna 
själva upplevde om det fanns en konflikt mellan anmälningsplikten och tystnadsplikten. 
Författarnas studie visar en positiv utveckling där allt mer revisorer anser att det inte finns 
eller endast till viss del existerar en konflikt. Detsamma gäller om revisorerna prioriterar 
tystnadsplikten framför anmälningsplikten. Tidigare studier visar en stor spridning mellan 
revisorernas åsikter men där majoriteten anser att de prioriterar eller till stor prioriterar 
tystnadsplikten. Undersökningen som författarna genomfört visar även här en positiv ut-
veckling till att allt mindre revisorer anser att denna konflikt existerar idag.    
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6.3 Revisorns juridiska kompetens  

 

 

 

Revisorns juridiska kompetens är det sista problemområde kring anmälningsplikten som 
författarna har valt att behandla. FAR menade att revisorer vid svårtolkade bedömningar 
borde anlita en juridisk expert då revisorerna själva saknade den juridiska kompetensen för 
att tillämpa lagen. Fyra år efter införandet av lagen genomfördes en undersökning bland re-
visorerna, där det framkom att 41 procent av revisorskåren ansåg att de saknade eller hade 
bristfällig juridisk kompetens för att tolka lagen om anmälningsplikt. Även tidigare studier 
har visat att många av revisorerna anser att de inte har tillräcklig juridisk kompetens. 

Tabell 6-3: Jämförelse av vår studie med de tidigare studierna gällande revisorns juridiska kompetens 
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Enligt FAR:s yrkesetiska regler är hög kompetens en grundläggande faktor för att förtroen-
de för revisorn skall skapas och bevaras. För att skapa och vidmakthålla en kompetens och 
därigenom säkerställa hög kvalitet på arbetet och bedriva verksamheten enligt god yrkessed 
krävs kontinuerliga vidareutbildningar. Detta är av särklid betydelse då branschen karakteri-
seras av hög komplexitet och förändringstakt. Vid införandet av lagen om anmälningsplikt 
borde revisorerna därmed ha genomgått vidareutbildningar. Undersökningarna i de tidigare 
studierna visar på att majoriteten hade genomgått vidareutbildningar och att de även ansåg 
att behovet för vidareutbildningar fanns. Utifrån författarnas studie framgår att drygt hälf-
ten av revisorerna inte hade genomgått vidareutbildning sen lagens införande och samma 
andel ansåg att ett behov fanns. Man kan även ifrån tidigare studier se att det är motsatta 
procentsatser på de som har genomgått vidareutbildning och de som finner ett behov av 
den. I de tidigare studierna hade däremot majoriteten genomgått vidareutbildning och un-
gefär motsatta procentsatser ansåg att behov fanns. Författarnas studie visar att 71 procent 
av de tillfrågade revisorerna anser att en juridisk expert borde anlitas vid svårtolkade situa-
tioner. Även detta kan tyda på att revisorerna anser sig sakna den juridiska kompetensen 
som krävs för att på korrekt sätt tillämpa lagen. 

Författarna har ovan visat utvecklingen från problemdiskussionen där problemen identifie-
rades, till tidigare studier där problemen kunde bekräftas och ända fram till idag där det 
framkommer att problemen fortfarande kvarstår. Utvecklingen från tidigare studier till idag 
visar på att det har skett förändringar, där det kan ses att revisorns tolkning av lagen om 
anmälningsplikt anses ha mindre svårigheter. Detta visas genom att tolkningen i modell b i 
figur 6-1 är större än i modell a. Alltså att tolkningen utvecklas positivt mot den ultimata 
balansen. Detsamma gäller tystnadsplikten där utvecklingen visar på att revisorerna inte till 
lika stor del anser att tystnadsplikten skapar problem. Kompetensen har däremot visat på 
en negativ trend, där revisorerna i större mån visat sig inte besitta tillräcklig kunskap för att 
tillämpa lagen enligt dess intentioner. Därmed är kompetensen i modell b i figur 6-1 mindre 
än i modell a, vilket innebär en negativ utveckling av anmälningsplikten mot obalans. Det 
har skett en förändring men lagen om anmälningsplikt är fortfarande i obalans där den inte 
tolkas utifrån lagens intentioner.        
   

  

  a      b 

 

Figur 6-1: Anmälningsplikten i obalans,      
situationen utifrån tidigare studier (a) och situation utifrån empirin (b)      
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6.4 Orsaker till anmälningspliktens obalans 

Att lagarna är svårtolkade är det inte bara revisorerna som upplever. En lag kan helt enkelt 
aldrig ge helt klara riktlinjer för varje fall. Detta ihop med att revisorer inte har en tillräcklig 
juridisk utbildning skapar självfallet problem då lagarna skall tillämpas av revisorerna. Med 
tiden utvecklas en branschpraxis vilken revisorerna, medvetet eller omedvetet, väljer att föl-
ja för att undkomma problematiken med tolkningssvårigheterna. I sin tur leder detta till att 
ett glapp skapas mellan lagens intentioner och dess tolkning. Då revisorerna till stor del 
själva anser att glappet existerar kan man konstatera att de även är medvetna om att 
branschpraxis som följs, inte heller stämmer överrens med lagens intentioner. Detta pekar 
på att revisorerna då kanske väljer att inte följa lagen till fullo och att de vet om det. Detta 
kan även förstärkas med att enbart 14 respektive 7 procent ansåg att lagen var svårtolkad 
eller till stor del svårtolkad. Resterande andel ansåg att lagen endast i någon mån eller inte 
alls var svårtolkad. Orsaken till denna utveckling av att medvetet inte följa lagen kan vara 
att mycket står på spel för en revisor i situationer då denne skall ta beslut om att anmäla el-
ler inte anmäla en brottsmisstanke. Den för revisorer lagstadgade tystnadsplikten belyser 
detta genom att den kan sägas vara motsägelsefull med anmälningsplikten. Revisorer väljer 
då att vänta med en anmälan för att reducera riskerna vid en inte rättfärdigad misstanke, 
vilket innebär att bevisgraden för rekvisitet ”kan misstänkas” tillämpas vid en högre bevis-
grad. Detta kan vara en förklaring till varför branschpraxis skapas och ett glapp mellan la-
gens intentioner och dess tolkning erhålls.  

Ytterligare förklaring till glappet som skapas på grund av branschpraxis är rekvisitet ”utan 
oskäligt dröjsmål” som har utvecklats till att vara upp till två veckor. Tidigare studier visade 
en större spridning på hur länge revisorerna ansåg ”utan oskälig dröjsmål” vara. Att samtli-
ga revisorer i författarnas studie ansåg tidsfristen vara upp till två veckor visar på att en 
stark praxis har utvecklats. Dessutom visar studien att det bland en stor majoritet finns en 
policy på företaget om hur revisorn skall agera vid misstanke om brott, vilken kan vara 
formad utifrån en branschpraxis och inte utifrån lagens intentioner.  

Syftet är naturligtvis att lagen skall följas efter dess intentioner och inte genom bransch-
praxis. Vidareutbildning är en faktor som kan påverka och påverkar hur lagen tolkas. För-
fattarnas studie visade som nämnt ovan att drygt hälften av revisorerna inte hade genom-
gått vidareutbildning sedan lagens införande och där drygt hälften ansåg att ett behov 
fanns. Frågorna som dyker upp är; om mer kraft hade lagts på vidareutbildning, hade det 
minskat skapandet av branschpraxis som inte följer lagens intentioner, idag tio är efter infö-
randet? Kan vidareutbildning på arbetsplatsen hjälpa i den mån som det behövs för att en 
revisor skall kunna göra korrekta bedömningar angående lagen om anmälningsplikt eller 
kommer revisorerna alltid förlita sig på branschpraxis i de fall det finns svårtolkade lagar?  

Studien gjord av författarna visar på en mer positiv inställning till skillnad från tidigare stu-
dier samt att utvecklingen går mot att det inte föreligger en konflikt mellan anmälningsplik-
ten och tystnadsplikten. Detsamma gäller att tystnadsplikten inte prioriteras framför an-
mälningsplikten bland revisorerna. Detta kan bero på att revisorerna har fått bra och effek-
tiva vidareutbildningar eller att en branschpraxis har skapats genom åren som har blivit väl-
digt stark och där det blivit vanligt för revisorerna att följa den vilket medför att de inte 
längre bekymrar sig om att lagens intentioner inte följs. Från författarnas studie framkom-
mer att vidareutbildningarna inte har ökat, vilket just tyder på att en branschpraxis skapats 
bland revisorerna idag som bidrar till den mer positiva inställningen till lagen.  

Att en branschpraxis har skapats idag bidrar starkt till att anmälningsplikten inte fungerar 
efter dess intentioner och att det finns en obalans. Visserligen har författarnas studie visat 
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på en positivare inställning till lagen om anmälningsplikt men detta kan inte anses bidra till 
att anmälningsplikt skall ses som balanserad som i modellen i figur 6-3 nedan. Detta då 
branschpraxis kan ge en bild av att anmälningsplikten fungerar som den skall, men viktigt 
att notera är att branschpraxisen som skapats inte överrensstämmer med lagens intentioner, 
vilket inte är tanken med en ny lag.   

    

 

Figur 6-2: Anmälningsplikten i balans 

För att få modellen balanserad, alltså att lagen skall fungerar efter dess intentioner, krävs att 
de identifierade problemen måste lösas. Detta kan ske genom att lagarna blir klarare samt 
inte är motsägelsefulla, i syfte att underlätta tolkningen för revisorn. För att ytterligare un-
derlätta tolkningen och få anmälningsplikten i balans måste en bredare juridisk utbildning 
vara obligatorisk där straffrätt är en del av grundutbildningen då revisorer lättare skulle 
kunna identifiera brott och få bättre kunskap om hur de skall gå tillväga när ett brott identi-
fierats. Vidareutbildning är en annan viktigt faktor för att anmälningsplikten skall fungera 
efter dess intentioner. Från studien författarna utförde framkom att vidareutbildningarna 
blivit färre vilket är ett steg i fel riktning. Mer omfattande vidareutbildning är viktigt för att 
komma ifrån att branschpraxis skapas som inte följer lagens intentioner. Angående tyst-
nadsplikten har revisorerna börjat ändra inställning till det positivare men detta behöver 
återigen inte innebära inte att lagen om anmälningsplikt är på väg mot rätt håll. Det kan 
vara så att det är branschpraxisen som revisorerna börjar förlita sig på som ändrar inställ-
ningen till det bättre. Men denna branschpraxis går mot lagens intentioner och innebär att 
en anmälan sker senare än vad den borde vilket inte återskapar balansen. För att komma 
ifrån detta måste revisorer även här få klarare riktlinjer så att de inte känner oro inför en 
anmälan och börjar fundera över disciplinåtgärder som kan infrias mot dem.  

Författarna har ovan uppfyllt syftet genom att visa att problematiken kring anmälningsplik-
ten kvarstår och har även visat på hur den har förändrats. Genom att jämföra hur situatio-
nen kring anmälningsplikten bör se ut och hur den ser ut i verkligheten idag har författarna 
även visat förslag på hur problemen skall lösas. 
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7 Slutdiskussion 

I detta kapitel presenteras kortfattat svaren på problemformuleringarna. Förslag till framtida studier ges 
och reflektioner över studiens metod förs. 

7.1 Diskussion och förslag till framtida studier 

Under studiens gång har författarna fått en allt djupare förståelse för det studerade ämnes-
området och på så sätt fått fler idéer på områden att behandla än de som angetts i problem-
formuleringarna. För att uppnå studiens syfte anser författarna att det var tillräckligt att en-
bart behandla vad som tagits upp i problemformuleringarna. De nya idéerna som författar-
na har stött på skulle kunna lämpa sig till framtida studier.  

I studien har författarna besvarat problemformuleringarna och kommit fram till att reviso-
rernas inställning till lagen om anmälningsplikt förändras mot det bättre och att revisorerna 
upplever att det finns färre svårigheter kring tolkningen av lagen. Färre revisorer anser även 
att anmälningsplikten påverkas av tystnadsplikten och färre anser idag att de prioriterar 
tystnadsplikten framför anmälningsplikten. Trots detta är det ingen stor förändring i ande-
len revisorer som anser sig besitta den juridiska kompetensen som krävs för att lagen om 
anmälningsplikt skall tolkas enligt dess intentioner. Författarna tror att detta kan ha att göra 
med att en branschpraxis har utvecklats vilken revisorerna följer. Denna fungerar som en 
mall för dessa, därav mindre tolkningssvårigheter och bättre inställning, men fortfarande 
följs inte lagens intentioner och detta torde bero på att den branschpraxis som skapats inte 
är baserad på dessa intentioner.  

För att validera författarnas studie skulle det vara lämpligt att i framtida studier genomföra 
en undersökning av den branschpraxis som skapats bland revisorer för att se om det är 
denna som ligger till grund för anmälningspliktens obalans. En vidareutveckling av förfat-
tarnas studie skulle även kunna vara att genomföra en kvalitativ studie för att få en djupare 
förståelse till varför revisorerna tycker som de gör. En studie skulle även kunna genomfö-
ras som tar hänsyn till samtliga faktorer som kan anses ha en påverkan på anmälningsplik-
ten. En annan intressant angreppsvinkel skulle vara att undersöka lagstiftarnas syn på pro-
blemen kring lagen om anmälningsplikt och om de ens anser att det föreligger några pro-
blem.   

7.2 Metodkritik 

Författarna är medvetna om att den tillämpade metoden för studien inte är fulländad. En 
förbättring skulle kunna vara att komplettera undersökningen med kvalitativa intervjuer för 
att få en bättre förståelse till varför revisorerna har de åsikter som de har. För att öka studi-
ens trovärdighet och göra den men generaliserbar kunde den empiriska studien förbättrats 
genom att utöka antalet deltagare. För att ytterligare höja trovärdigheten kunde frågorna i 
studien ha utvecklats och alla tänkbara faktorer som påverkar anmälningsplikten tagits med. 
De frågor som författarna tog med är dock de som berör studiens avgränsning och är läm-
pade för att uppnå syftet med studien.  

Även modellen som författarna har utvecklat är behäftad med svagheter då denna baseras 
på författarnas egna ståndpunkter. Men vid utvecklandet av modellen har författarna utgått 
från referensramen samt grunderna till problemen kring anmälningsplikten. Därmed anser 
författarna att modellen är välanpassad och tillämplig på studien. Modellen är även lätt att 
förstå. 
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Bilaga 1 Revisorns åtgärder vid misstanke om brott 

 

Figur 0-1: Revisorns åtgärder vi misstanke om brott (FAR, 2008b)  
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 Bilaga 2 Enkätfrågor 

 

Revisorns tolkning kring lagen om anmälningsplikt 

 

1) Hur är Er inställning till lagen om anmälningsplikt? 

_____ Väldigt positiv 

_____ Ganska positiv 

_____ Neutral 

_____ Ganska negativ 

_____ Väldigt negativ  

 

 2) I Aktiebolagslagen 9 kapitel 42 § står det att en revisor är skyldig att vidta åtgärder om 
ett brott ”kan misstänkas”. Vilken grad av misstanke krävs för att Ni skall göra en anmälan? 

 _____ 5-20 

 _____ 21-40 

 _____ 41-60 

 _____ 61-80 

 _____81-100 

 

3) Anser Ni att det finns ett glapp mellan lagens intentioner av anmälningsplikt och revi-
sorns tolkning? 

 _____ Ja 

 _____ Till stor del 

 _____ I viss mån  

 _____Nej 

 

4) Anser Ni att anmälningsplikten borde vara en del av revisorns uppdrag? 

 _____ Ja  

 _____ Till stor del 

 _____ I viss mån 

 _____ Nej 
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5) I ABL 9kap 43 § stadgas att revisorn skall underrätta styrelsen ”utan oskäligt dröjsmål” 
om brottsmisstanke finns. Hur lång tid anser Ni att ”utan oskäligt dröjsmål” är? 

 _____ Upp till två veckor 

 _____ Två till fyra veckor 

 _____ Över fyra veckor 

 

6) Upplever Ni att lagen om anmälningsplikt kan uppfattas som svårtolkad? 

 _____ Ja 

 _____ Till stor del 

 _____ I viss mån 

 _____ Nej 

 

 

Anmälningspliktens konflikt med tystnadsplikten  

 

7) Påverkas Er anmälningsplikt av tystnadsplikten?  

 _____ Ja 

 _____ Till stor del 

 _____ I viss mån 

 _____ Nej 

 

8) Prioriteras tystnadsplikten framför anmälningsplikten vid Er bedömning? 

 _____ Ja 

 _____ Till stor del 

 _____ I viss mån 

 _____ Nej 
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Revisorns juridiska kompetens  

 

9) Anser Ni att Ni besitter den juridiska kompetensen för att tolka lagen om anmälnings-
plikt? 

 _____ Ja 

 _____ Till stor del 

 _____ I viss mån 

 _____ Nej 

 

10) Har Ni genomgått någon form av vidareutbildning angående lagen om anmälningsplikt 
efter dess införande? 

 _____ Ja 

 _____ Nej 

 

11) Anser Ni att det finns ett behov av någon form av vidareutbildning angående lagen om 
anmälningsplikt? 

 _____ Ja 

 _____ Nej 

 

 

12) Anser Ni att en revisor vid svårtolkade bedömningar borde anlita juridisk expert som 
extra hjälp? 

 _____ Ja 

 _____ Nej 

 

13) Finns det en policy inom företaget om hur Ni skall agera vid misstanke om brott? 

 _____ Ja 

 _____ Till stor del 

 _____ I viss mån 

 ______ Nej 
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Bilaga 3 Följebrev 

 

Hej, 

Vi är tre studenter som läser sista året på civilekonomprogrammet på Internationella Han-
delshögskolan i Jönköping. Vi skriver nu en kandidatuppsats inom redovisning och revi-
sion.  

Lagen om anmälningsplikt för revisorer trädde i kraft 1 januari 1999 och detta återfinns i 
Aktiebolagslagen 9 kap. 41-43 §§.  

Syftet med uppsatsen är att undersöka om problemen kring anmälningsplikten kvartsår tio 
år efter införandet samt om det har skett någon förändring. Vidare ämnar författarna att 
utveckla en modell som kan användas av normgivningsmakten, lagstiftarna och revisions-
byråerna för att förstå och möjligtvis ge förslag på hur problemen kan lösas.   

 Till vårt syfte har vi dessa problemfrågor som enkäten skall hjälpa oss att besvara. 

– Vad har revisorerna för inställning till lagen om anmälningsplikt?  

– Uppstår det tolkningssvårigheter vid tillämpning av lagen om anmälningsplikt? 

– Påverkas revisorns anmälningsplikt av tystnadsplikten? 

– Har en revisor den juridiska kompetensen som krävs för att tillämpa lagen om anmäl-
ningsplikt enligt dess intentioner?  

Vi kommer att hantera Era svar konfidentiellt, därför hoppas vi på sanningsenliga svar.  

Var god och öppna filen och svara på frågorna för att sedan spara ner den för att skicka 
tillbaka det till oss. 

Vi skulle uppskatta om Ni tog Er tid och fylla i enkäten.  Den här enkäten tar cirka tio mi-
nuter att besvara. Vi vill ha Ert svar senast den 13:e november.  

 

Tack på förhand! 

 

Med vänlig hälsning 

 

 

Homa Ghajar  Nerina Dzafic    Damir Kunalic 

0736-79 21 78  0739-57 72 99   0761-72 10 40 

Aj07ghho@ihh.hj.se bbac05dzne@ihh.hj.se  bbac05kuda@ihh.hj.se  

 

mailto:Aj07ghho@ihh.hj.se
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Bilaga 4 Påminnelsebrev 1 

 
Hej, 
 
Vi sänder härmed ett påminnelsebrev vad gäller vår enkätundersökning. Vi skickade ut en 
enkätundersökning om revisorns anmälningsplikt och hur lagen tillämpas av revisorn. 
 
Vi hoppas att Ni kan medverka, då vi gärna vill ha in Ert svar senast torsdagen den 20:e 
november.  
 
 
Tack på förhand! 

 

Med vänlig hälsning 

 

 

Homa Ghajar   Nerina Dzafic    Damir Kunalic 

0736-79 21 78   0739-57 72 99   0761-72 10 40 

aj07ghho@ihh.hj.se  bbac05dzne@ihh.hj.se  bbac05kuda@ihh.hj.se  
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 Bilaga 5 Påminnelsebrev 2 

 

Hej, 
 
Vi sänder härmed ytterligare ett påminnelsebrev vad gäller vår enkätundersökning om revi-
sorns anmälningsplikt. 
 
Vi hoppas verkligen att Ni tar Er tid att fylla i enkäten då Ert medverkande är av stor bety-
delse för vår studie. 
 
Vi vill gärna ha in Ert svar senast måndagen den 1 december.  
 
 
Tack på förhand! 

 

Med vänlig hälsning 

 

 

Homa Ghajar   Nerina Dzafic    Damir Kunalic 

0736-79 21 78   0739-57 72 99   0761-72 10 40 

aj07ghho@ihh.hj.se  bbac05dzne@ihh.hj.se  bbac05kuda@ihh.hj.se  
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