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Sammanfattning 
De senaste årens redovisningsskandaler i USA och Europa har lyft fram revisorns 
roll som granskande kontrollorgan. I kampen mot den ekonomiska brottsligheten i 
svenska aktiebolag har Sverige infört en skyldighet för revisorer att göra en anmälan 
till åklagare vid misstanke om brott. Anmälningsskyldigheten som finns reglerad i 10 
kap 38-40 §§ ABL innebär att revisor då han kan misstänka att ett brott har begåtts 
av VD eller styrelseledamot skall om han tror att skadeförebyggande åtgärder vidtas, 
underrätta styrelsen utan oskäligt dröjsmål om sina misstankar. Från det att underrät-
telsen har gjorts har företagsledningen två veckor på sig att åtgärda brottet. Om revi-
sorns misstanke om brott då kvarstår skall han avgå från sitt uppdrag och göra en 
anmälan till åklagare.  

Frågan är huruvida denna anmälningsskyldighet är förenlig med revisorns roll som 
oberoende granskare, vilken innan har präglats av tystnadsplikten. Anledningen till 
att detta kan ifrågasättas är att en sådan skyldighet kan minska bolagets förtroende 
för revisorn, vilket krävs för att han skall kunna göra en objektiv granskning. Det an-
ses inte heller ligga i revisorns roll att behöva göra en straffrättslig bedömning över 
om ett brott har begåtts. Enligt lagen skall revisorn göra sin anmälan då det “kan 
misstänkas” att brott har begåtts. Misstankenivån i det här sammanhanget ligger på 
en mycket låg nivå för att underlätta för honom att göra den straffrättsliga bedöm-
ningen. Dock kan revisorn bli skadeståndsansvarig då han avgett en oriktig anmälan 
på grund av uppsåtligt felaktiga uppgifter. Däremot åläggs han inte något skade-
ståndsansvar om den oriktiga anmälan beror på en felaktig straffrättslig bedömning. 
Han kan även bli skadeståndsansvarig då han underlåter att underrätta styrelsen om 
misstankarna. Anledningen till att underrättelsen till styrelsen är nödvändig är för att 
förtroenderelationen skall upprätthållas och förtroendet måste finnas för att revisorn 
skall kunna fullgöra sin roll som oberoende granskare. Vi anser att anmälningsplikten 
är förenlig med revisorns roll som oberoende granskare då förtroenderelationen inte 
torde skadas eftersom revisorns anmälan föregås av en underrättelse till styrelsen och 
med den verkan att skadeförebyggande åtgärder kan vidtas.  
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Abstract 
The financial scandals over the last years in the USA and Europe have lifted the role of the 
accountants as examining organ of companies. In the struggle against economic crime in 
Swedish corporations, an obligation for accountants to report to the public prosecutor 
when there is a suspicion of economic crime has been introduced. The obligation of re-
porting is regulated in the 10th chapter 38-40 §§ in the Swedish companies act, and says that 
when an accountant suspects that a crime has been committed by the president or a mem-
ber of the board of the company, he must inform the board without unreasonable delay 
about his suspicions if he believes that measures would be taken against the damages. From 
the day he informed the board, the management has two weeks to attend to the crime. If 
the accountant’s suspicions about the crime still remain, he shall resign from his assignment 
and report to the public prosecutor.    

The question if this obligation of reporting for the accountant is compatible with the role 
of the accountant as an independent examiner, as it before was marked by the professional 
secrecy is that such an obligation may reduce the company’s confidence for the accountant, 
which is necessary for making an objective assessment. It can not be considered to be part 
of the accountant’s role to have to make a judgment based on knowledge within penal law, 
which he now must do to determine whether a crime has been committed or not. The level 
of suspicion is in this matter on a very low level to facilitate for the accountant to make this 
judgment. Yet the accountant can be liable to damages if he has reported incorrectly based 
on intentionally false information. On the other hand he can not be imposed liability of 
damages based upon incorrect report owing to a wrongly made judgment. 

However he can also be imposed liability to damages when he neglects to inform the board 
about his suspicions. The reason for the information being necessary is that the confidence 
should be maintained for the accountant being able to fulfill his role as an independent ex-
aminer. 

We consider the obligation of reporting for the accountant compatible with his role as in-
dependent examiner as the confidence probably wouldn’t be damaged as the accountant’s 
obligation to report is preceded by the information to the board and with that the possibil-
ity to take measures against the damages. 
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1 Inledning 

1.1 Bakgrund 
De senaste årens ekonomiska skandaler i USA och Europa, personifierade av företag som 
Enron, Parmalat, Skandia och nu senast Prosolvia, har givit revisorn en given roll i ramp-
ljuset. En av världens största revisionsbyråer, Arthur Andersen gick under efter att ha 
mörklagt information angående Enrons redovisning. 

Som ett led i att få bukt med den ekonomiska brottsligheten i Sverige infördes i januari 
1999 en skyldighet för revisorer att anmäla misstanke om brott inom bolagets egna verk-
samhet till åklagare. Dessa bestämmelser finns reglerade i aktiebolagslagen1 Detta var en 
åtgärd av ett alldeles speciellt slag i den meningen att staten gett i uppdrag till revisorerna 
att anta en roll som en slags företagspolis, en kontrollant väl insatt i företagets räkenskaper, 
en granskare med företagsledningens förtroende som dessutom finansieras av den som blir 
granskad och inte av staten. Det skulle varken ur ett samhällsekonomiskt eller rättsligt per-
spektiv vara möjligt att ha poliser utplacerade på företag för att kontrollera den ekonomiska 
verksamheten.  

Anledningen till att vi valt revisors anmälningsskyldighet som ämne för denna uppsats är 
att vi finner problematiken kring revisorns anmälningsskyldighet intressant eftersom det är 
en uppluckring av den tidigare näst intill absoluta tystnadsplikten som revisorer hade. Vi vill 
med denna uppsats undersöka anmälningspliktens inverkan på revisorns ställning som obe-
roende kontrollorgan och lojalitetsförhållandet mellan revisorn och bolaget och dess intres-
senter.  

1.2 Syfte 
Syftet med uppsatsen är att undersöka om det föreligger problem de lege lata mellan revi-
sorns anmälningsskyldighet och dennes oberoende. För att göra det vill vi först beskriva 
och definiera innebörden av begreppet revisorns anmälningsskyldighet vid misstanke om 
brott. I de fall det föreligger problem de lege lata, skall vi göra en analys de lege ferenda.  

1.3 Metod 
För att uppnå vårt syfte behöver vi ta reda på vilka rättsregler som är relevanta och rang-
ordna dem inbördes. För detta har vi använt oss av den rättsdogmatiska metoden. Det är 
en form av rättsvetenskaplig metod där kärnpunkten innebär att gällande rätt förklaras och 
beskrivs med stöd av vissa givna rättskällor2 som rangordnas inbördes i följande ordning 
där den först nämnda väger tyngst; lag, praxis, förarbeten och doktrin.3   

Till att börja med har vi sökt fastställa de för syftet med uppsatsen relevanta lagrummen, 
beskrivit dem och definierat deras innebörd. Härnäst hade en behandling och analysering 
av praxis på området varit på sin plats för att på så sätt komma fram till hur lagstiftningen 

                                                

1 10 kap 38-40 §§ ABL. 

2 Bergström, Clas, Samuelsson, Per, Aktiebolagets grundproblem sid 14. 

3 Lehrberg, Bert, Praktisk juridisk metod sid 38 och 135. 



 Inledning 

 2 

skall tolkas och appliceras i praktiken. Några slutsatser för hur reglerna skall tillämpas har 
inte kunnat göras utifrån praxis då de domslut som finns på området är få och Högsta 
Domstolen enligt vad vi fått fram inte prövat frågan om revisorns anmälningsskyldighet. 
Återstår gör då förarbetena till de för uppsatsen relevanta lagrummen samt annan juridisk 
doktrin på området. Utifrån lagstiftarens motiv till lagstiftningen i nämnda förarbeten och 
tolkningarna av rättsreglerna i annat offentligt tryck exempelvis Revisorsnämndens re-
kommendationer har vi sökt uppfylla syftet med denna uppsats. Vi har även använt oss av 
sådana andra källor som ryms inom ramen för doktrin som exempelvis juridiska tid-
skriftsartiklar och juridisk litteratur.  

För förståelsen av ämnet för uppsatsen har vi använt oss av företagsekonomisk litteratur i 
vårt tillvägagångssätt eftersom det aktuella rättsområdet är påverkat av normer. Enligt 
Bergström och Samuelsson är möjligheterna begränsade att fastställa gällande rätt med stöd 
av andra källor än de som ryms inom ramen för rättsdogmatiken4. På grund därav har vi i 
största möjliga mån använt oss av dylik litteratur för att förklara begrepp som nämns i lag-
text exempelvis god revisorssed. Emellertid skulle exempelvis FAR kunna innefattas i delen 
doktrin avseende bl.a. fastställandet av innebörden av termerna god revisorssed och god 
revisionssed eftersom FAR får anses som en auktoritet på området särskilt som lagen inte 
preciserar dessa begrepp.  

1.4 Avgränsningar 
Titeln revisor är inte ett skyddat begrepp som endast vissa utbildade personer har rätt att 
använda sig av, dock ställer revisorslagen särskilda krav på utbildning och erfarenhet för re-
visorer som vill bli godkända eller auktoriserade.5 Både titeln och begreppet revisor an-
vänds flitigt i de flesta organisationer i samhället exempelvis finns revisorer för bl.a. idrotts- 
och bostadsrättsföreningar, i kommuner, myndigheter och statliga verk samt i de olika bo-
lagsformerna handelsbolag, aktiebolag m.fl. För att kunna nå syftet med denna uppsats har 
vi valt att koncentrera oss kring de regler i aktiebolagslagen som styr revisorns arbete. Utan 
att närmare specificera vilka revisorer som faller utanför denna uppsats drar vi gränsen runt 
de revisorer som i utförandet av sitt arbete omfattas av reglerna i aktiebolagslagen. 

I inledningen av denna uppsats nämns några internationellt uppmärksammade händelser på 
affärsområdet. Trots deras mediala genomslag har vi valt att inte behandla motsvarande be-
stämmelser om anmälningsplikten i andra länder i denna uppsats. 

Denna uppsats är således koncentrerad till revisorer som i utförandet av sitt yrke omfattas 
av reglerna i den svenska aktiebolagslagen. 

1.5 Disposition 
Varje kapitel inleds med en introducerande del för att klargöra och motivera dess innehåll, 
en huvuddel som redogör för gällande rättsregler, förarbetens intentioner och doktrin inom 
respektive område, samt en avslutande sammanfattning med våra slutsatser.  

Första kapitlet ger inledningen till uppsatsen. Kapitlet inleds med en kort bakgrund följt av 
en framställning av syftet. Därefter beskrivs den metod som använts för att nå syftet i upp-
                                                

4 Bergström, Clas, Samuelsson, Per, Aktiebolagets grundproblem sid 15. 

5 4-7 §§ Revisorslagen.  
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satsen och de avgränsningar som gjorts för att begränsa och koncentrera uppsatsen till syf-
tet, slutligen ges en beskrivning av hur uppsatsen är disponerad. För att förstå syftet med 
uppsatsen inleds andra kapitlet med en allmän beskrivning av anmälningsskyldigheten samt 
dess bakgrund, gällande rätt på området, definition av centrala begrepp för anmälningsskyl-
digheten samt brottskatalogen. Tredje kapitlet leder oss in på vem som bär på anmälnings-
skyldigheten, dvs. revisorn, vilka olika roller han har samt vilket syfte revisionen han utför 
har för bolag och intressenter. Här tas också frågan upp om huruvida anmälningsskyldighe-
ten följer revisorn även i hans roll som konsult. 

Fjärde kapitlet behandlar revisorns oberoende och konflikten mellan den och hans anmäl-
ningsskyldighet. Vi tar här även upp principer vilka revisorn skall arbeta utifrån såsom god 
revisorssed. Sedan följer en beskrivning av revisorns status som oberoende granskare, hans 
tystnadsplikt samt lojalitetsdilemmat mellan revisorn och företagsledning. Detta är viktigt 
för att förstå utifrån vilka förutsättningar revisorn kan komma att göra en anmälan och hur 
anmälningsskyldigheten påverkar förhållandet mellan revisorn och de olika parter han arbe-
tar för, det vill säga företaget och dess intressenter.  

Femte kapitlet redogör för revisorns ansvar och på vilka grunder revisorn kan bli skade-
ståndsskyldig. Detta kapitel hänger nära samman med anmälningsskyldigheten då revisorn i 
flera fall kan hamna i situationer då han kan bli skadeståndsansvarig för bristfällig bedöm-
ning i sin revision. 

I sjätte kapitlet har vi placerat vår analysdel där vi diskuterar och analyserar tidigare kapitels 
innehåll och kärnpunkter. I sjunde och sista kapitlet återfinns finnes vår slutsats och där-
med vårt svar på det ställda syftet med uppsatsen.  
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2  Anmälningsskyldigheten 

2.1 Inledning 
Syftet med kapitlet är att beskriva revisorns anmälningsskyldighet vid misstanke om brott, 
vilket är reglerat i aktiebolagslagen 10 kap 38-40 §§. Vidare beskrivs bakgrunden till den re-
lativt nya skyldigheten samt vid vilka typer av brott som revisorn skall reagera. Därefter 
förklaras de i lagtexten oklara begreppen ”kan misstänkas, oskäligt dröjsmål och två veck-
ors tidsfrist” för att ge en vidare förståelse av innebörden i bestämmelserna. 

2.2 Allmänt om anmälningsskyldigheten 
Då en revisor misstänker att brott har begåtts av verkställande direktör eller styrelseledamot 
skall han enligt 10 kap 38-40 §§ ABL vidta vissa åtgärder. Revisorn har bland annat en 
skyldighet att i vissa fall anmäla till åklagare om han misstänker brott inom bolagets egen 
verksamhet. Tidigare regler har inneburit att revisorn inte har kunnat anmäla sådana brott 
på grund av sin tystnadsplikt, det enda sättet han då kunde agera på var genom sin revi-
sionsberättelse och genom erinringar till styrelse och VD.  

Revisorn skall inte endast ta till vara på aktieägarnas intressen utan också andra utomståen-
des intressen, såsom kreditgivare, anställda och allmänheten.6 Med anledning därav är det 
viktigt att det finns regler som innebär att revisorn på ett enkelt sätt kan ingripa mot sådant 
som kan skada bolaget eller dess intressenter.7 Kritiken mot dessa regler består i att revi-
sorn eventuellt skulle få sämre tillgång till information då han har skyldigheten att anmäla 
vid brottsmisstanke. För att undvika detta har lagstiftaren riktat bestämmelserna så att de 
endast gäller sådana brott som har anknytning till revisorns normala granskningsområden.8 
(Se vidare kap 2.4.) 

2.2.1  Vilka skall misstanken avse? 

De personer revisorns anmälningsskyldighet angår är VD och styrelseledamot.9 Den gäller 
alltså inte mot vice VD eller styrelsesuppleant. Undantag för dem gäller dock då de träder 
in i styrelseledamots eller VD: s ställe. Anmälningsplikten gäller inte heller mot en firma-
tecknare som står utanför styrelsen. Det en revisor skall göra om han misstänker brott be-
gångna av andra personer i bolaget är att redogöra detta i sin löpande rapportering till sty-
relse och VD.10 Skyldigheten att anmäla avser endast brott inom ramen för bolagets egna 
verksamhet.11 Brott som är begångna utanför bolagets verksamhet har inte revisorn en 
skyldighet att anmäla. Det kan exempelvis vara ett annat styrelseuppdrag eller ett fri-
tidsuppdrag som en styrelseledamot har utanför bolaget. (Se vidare analys i kap 6.) 

                                                

6 Prop. 1997/98:99 sid 132. 

7 Prop. 1997/98:99 sid 155. 

8 10 kap 38 § ABL, se även Moberg Krister, Bolagsrevisorn sid 202. 

9 10 kap 38 § ABL. 

10 10 kap 6 § ABL. 

11 10 kap 38 § ABL. 
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2.2.2 Bakgrunden till bestämmelserna om anmälningsskyldighet 

Innan anmälningsplikten blev lagstadgad hade revisorn endast möjlighet att vid misstanke 
om brott göra påpekanden och erinringar till företagsledningen eller genom att göra an-
märkningar i revisionsberättelsen. På grund av tystnadsplikten kunde inte anmälan till polis 
eller åklagare göras. Att göra anmärkningar i revisionsberättelsen ger inget tillfredställande 
resultat eftersom revisionsberättelsen offentliggörs långt i efterhand och det förekommer 
inte heller någon myndighetsgranskning i revisionsberättelserna.12 Regeringens tanke med 
anmälningsplikten var att den skulle formas utifrån ett civilrättsligt synsätt. Vad som menas 
är att man gör den utifrån bolagets och intressenternas intressen där revisorn ses som bola-
gets syssloman. En konsekvens av det här är att en anmälan kan underlåtas då de skadliga 
effekterna av brottet har avhjälpts i tid.13 

2.3 Bestämmelserna om revisorns anmälningsskyldighet 
Huvudreglerna om revisorns anmälningsplikt finns i 10 kap 38-40 §§ ABL och nedan följer 
en redogörelse för dessa. 

2.3.1 Vidtagande av åtgärder vid misstanke om brott 

I 10 kap 38 § ABL följer att revisorn skall agera om han finner ”att det kan misstänkas” att 
brott har begåtts. Formuleringen har hämtats ifrån 7 kap 16 § konkurslagen angående be-
stämmelser om konkursförvaltares anmälningsplikt. Uttrycket har varken definierats i lag 
eller i förarbeten och av denna anledning föreligger det en viss osäkerhet i begreppet. Det 
revisorn skall grunda sin brottsmisstanke på är iakttagelser som han gjort vid sin granskning 
eller konsultuppdrag hos klienten.14 I 10 kap 38 § 2 st ABL anges vilka brott som omfattas 
av reglerna. Dessa är bedrägeri, penninghäleri, svindleri, förskingring, olovligt förfogande, 
trolöshet mot huvudman, oredlighet mot borgenär, mannamån mot borgenär, bestickning 
och mutbrott, skattebrott, vårdslös skatteuppgift, försvårande av skattekontroll. 

Denna paragraf ger inte en uttömmande beskrivning av de fall då revisorn på grund av iakt-
tagelser under sin granskning skall vända sig till företagsledningen. På grund av god revi-
sionssed kan revisorn även i andra fall vara tvungen att misstänka andra oegentligheter. Det 
som brottskatalogen definierar är endast i vilka fall revisorn skall göra en anmälan till åkla-
garen om företagsledningen inte vidtagit adekvata åtgärder.15 (Se vidare kap 2.4.)  

2.3.1.1 Begreppet ”kan misstänkas” 

Begreppet ”kan misstänkas” återfinns i 10 kap 38 § ABL: 

”En revisor skall vidta de åtgärder som anges i 39 och 40 §§ om han finner att det kan misstänkas att en 
styrelseledamot eller den verkställande direktören inom ramen för bolagets verksamhet har gjort sig skyldig 
till brott”.16 

                                                

12 Prop. 1997/98:99 sid 154. 

13 Prop. 1997/98:99 sid 163. 

14 FAR:s samlingsvolym 2005 del 2 sid 619. 

15 Prop. 1997/98:99 sid 271. 

16 10 kap 38 § 1 st ABL. 
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Det råder en del oklarheter kring uttrycket ”kan misstänkas” i 10 kap 38 § ABL. Begreppet 
anger hur säker revisorn måste vara innan han gör en anmälan. Ett sätt att ange nivån av 
”kan misstänkas” är att jämföra med andra begrepp som också beskriver misstankegraden. 
En förundersökning skall göras då man har ”anledning att anta” att ett brott som kan leda 
till åtal har begåtts. Då någon ”skäligen kan misstänkas” skall han under ett förhör under-
rättas om brottsmisstankarna. När någon är misstänkt för brott på ”sannolika skäl” får han 
anhållas och häktas. Vill en åklagare väcka åtal bör han ha ”tillräckliga skäl” samt också då 
förvänta sig att åtalet leder till en dom. Domstolen meddelar fällande dom då det är ”ställt 
utom rimligt tvivel” att den som är tilltalad har begått gärningen.17 Begreppet ”kan misstän-
kas” innebär en något högre grad av misstanke än ”anledning att anta” vilken i brottsutred-
ningar är den lägsta graden av misstanke.18 I och med att anmälningsskyldigheten inte krä-
ver så mycket behöver inte ens revisorn överväga om brottsutredningen leder till en fällan-
de dom.19  

Enligt en undersökning som gjorts av BRÅ ligger revisorernas misstankegrad på över 75 % 
innan de anmäler.20 Detta beror troligtvis på rädsla över vilka konsekvenser en anmälan kan 
ge.21 Revisorn påverkas av flera saker då det gäller anmälningsplikten. Dels kan bolaget han 
jobbar för och dess intressenter skadas av en fällande dom. Dels har han tystnadsplikten att 
respektera. Revisorn har ofta en nära relation med bolaget och dess ledning, vilket kan leda 
till att han är rädd för att förlora förtroendet och att mista klienter.22 (Se vidare vår analys i 
kap 6.)  

Avsikten med att ha en låg misstankenivå är att revisorn inte skall behöva göra några svåra 
juridiska utredningar som han inte har kompetens för. Förarbetena refererar till 7 kap 16 § 
konkurslagen om konkursförvaltares anmälningsplikt.23 En konkursförvaltare skall då ome-
delbart underrätta åklagare om han finner att gäldenären ”kan misstänkas” för brott som 
avses i 11 kap BrB.24 Det föreligger avsaknad av praxis då det gäller konkursförvaltares 
skyldighet att anmäla när det ”kan misstänkas” att brott har begåtts.25 

Konkursförvaltaren har också en skyldighet att anmäla vid misstanke om oegentligheter 
som han kan upptäcka i samband med konkursförvaltningen. På samma sätt som revisorn 
har anmälningsskyldigheten vid sidan av sitt uppdrag har konkursförvaltaren en skyldighet 
vid sidan om förvaltaruppdraget. Hans huvuduppgift är att avveckla konkursboet på bästa 
sätt som går för fordringsägarnas skull. Det föreligger dock enligt BRÅs rapport en viss 
skillnad mellan de olika uppdragen och denna är att konkursförvaltaren oftast har kortare 

                                                

17 Revisorers åtgärder vid misstanke om brott, rapport 2004:3 EBM sid 8. 

18 Revisorers åtgärder vid misstanke om brott, rapport 2004:3 EBM sid 8. 

19 Revisorers åtgärder vid misstanke om brott, rapport 2004:3 EBM sid 9. 

20 Revisorernas anmälningsskyldighet, BRÅs rapport 2004:4 sid 58. 

21 Larsson, Kristina, Ljunggren, Eva, Peterson, Josefin, Balans 10/2002. 

22 Holmquist, Bengt, 17 anmälningar från revisorer, Balans 8-9/2000. 

23 Prop. 1997/98:99 sid 160. 

24 Prop. 1997/98:99 sid 160. 

25 Ekonomiska brott i aktiebolag – revisorns handlingsplikt enligt ABL sid 42. 
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uppdrag vilket en revisor vanligtvis inte har. Med anledning härav är det troligtvis lättare 
för en förvaltare att göra en anmälan än för en revisor.26  

2.3.2 Underrättelse till styrelsen  

Då revisorn vid sin granskning hos klienten upptäcker att styrelsen eller VD har begått ett 
brott enligt brottskatalogen27, skall han först underrätta styrelsen om denna brottsmisstan-
ke.28 Syftet med att underrätta styrelsen är att uppmärksamma företagsledningen på situa-
tionen och att reda ut eventuella missförstånd. Syftet är också att skadliga effekter av det 
misstänkta brottet blir avhjälpta. Underrättelsen skall ske utan oskäligt dröjsmål. Det är av 
vikt att inte tidsfristen mellan upptäckandet och rapporteringen blir för lång, men revisorn 
måste få tillräckligt med tid för att ha möjlighet att skaffa sig ett gott underlag till sin be-
dömning innan han vidtar åtgärder. Anledningen till att anmälan skall ske så snabbt är att 
det annars finns risk för att bolaget och andra intressenter kan skadas. Det finns dock vissa 
undantag då revisorn inte behöver rapportera till styrelsen.29 Dessa är när det kan antas att 
styrelsen inte skulle vidta några skadeförebyggande åtgärder, när det framstår som helt me-
ningslöst av andra skäl, när det skulle strida mot syftet med underrättelseskyldigheten eller 
om underrättelsen skulle innebära skada för bolaget eller dess intressenter genom att man 
exempelvis skulle undanröja bevisning.30  

2.3.2.1 Begreppet ”oskäligt dröjsmål”  

Begreppet ”oskäligt dröjsmål” lyder i 10 kap 39 § ABL enligt nedanstående: 

”En revisor som finner att det föreligger sådan brottsmisstanke som avses i 38 § skall utan oskäligt dröjs-
mål underrätta styrelsen om sina iakttagelser. Någon underrättelse behöver dock inte lämnas, om det kan 
antas att styrelsen inte skulle vidta några skadeförebyggande åtgärder med anledning av underrättelsen eller 
en underrättelse av annat skäl framstår som meningslös eller stridande mot syftet med underrättelseskyldig-
heten”.31 

 Tidsrekvisitet i lagtexten lyder att en underrättelse till styrelsen skall lämnas utan oskäligt 
dröjsmål. Detta utgör alltså ingen bestämd tid utan en utredning måste göras från fall till 
fall. Enligt förarbetena är det viktigt att det inte går för lång tid mellan att misstanken upp-
kommer till dess att åtgärder vidtas. Revisorn måste dock först skaffa sig tillräckligt med 
underlag för att kunna göra en bra bedömning. Enligt regeringen bör inte revisorn åläggas 
en skyldighet att anmäla förrän han haft viss tid på sig att göra undersökning. Anledningen 
till att revisorn ändå måste agera utan oskäligt dröjsmål är att bolaget och dess intressenter 
utsätts för risk då anmälan fördröjs.32 I förarbeten ansåg några remissinstanser att begrep-

                                                

26 Revisorernas anmälningsskyldighet, BRÅs rapport 2004:4 sid 13. 

27 10 kap 38 § ABL. 

28 10 kap 39 § 1 st ABL. 

29 10 kap 39 § 2 st ABL. 

30 Prop. 1997/98:99 sid 272. 

31 10 kap 39 § ABL. 

32 Prop. 1997/98:99 sid 161. 
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pet utan dröjsmål är alltför vagt. Under tiden han undersöker misstanken kan han även fin-
na att misstanken var obefogad och i så fall behöver inte någon ytterligare åtgärd vidtas.33  

2.3.3 Anmälan 

Enligt 10 kap 40 § ABL skall revisorn då han underrättat styrelsen inom två veckor avgå 
ifrån uppdraget som revisor i bolaget, samt göra en anmälan om sin avgång till registrering-
smyndighet.34 I anmälan skall han rapportera om iakttagelser som han gjort under gransk-
ningen vid den delen av räkenskapsåret som uppdraget omfattar.35 Han skall även lämna en 
rapport om sina misstankar om brottet och vad dessa grundar sig på. Denna handling om 
misstankar om brottet skall sedan lämnas till åklagare. Det finns även vissa möjligheter för 
revisorn att inte behöva anmäla till åklagare samt avgå ifrån uppdraget.36 Dessa undantag är 
ifall den ekonomiska skadan av brottet har ersatts och andra verkningar av brottet har av-
hjälpts, brottet har redan av styrelsen anmälts till polis eller till åklagare eller då det miss-
tänkta brottet är obetydligt. Syftet med dessa undantag är att kunna rädda omvärldens för-
troende för bolaget och detta främst då en stor polisutredning skulle kunna göra skada. 
Undantagen gäller vidare endast obetydliga brott.37Anledningen till att denna undantagsre-
gel vad gäller obetydliga brott finns är att en polisutredning skulle kunna skada omvärldens 
förtroende för bolaget. Man har ansett att en sådan anmälan vad gäller obetydligt brott kan 
få skadeverkningar som inte står i proportion till utredningens nytta.38 Ett exempel på brott 
som kan vara obetydligt är ett som inte rör bolagets ekonomi eller intressenternas intressen. 
Det kan emellertid även förekomma situationer då den ekonomiska storleken inte har nå-
gon betydelse. Exempel på detta är om någon i styrelsen förskingrat pengar. Då är det till 
större del en förtroendeskada än en fråga om ekonomisk förlust.39  

Ett åtgärdande av brottet har endast betydelse för revisorns anmälningsplikt. Det finns allt-
så ingen möjlighet för styrelsen att vidta rättelse i ett straffrättsligt hänseende. Det bör 
framhävas att även om revisorns anmälningsskyldighet upphör kan gärningsmannen fortfa-
rande åtalas om brottet skulle uppdagas på annat sätt.40 Ett åtgärdande av det begångna 
brottet eller en anmälan till polis leder alltså till att revisorn inte behöver göra någon anmä-
lan till åklagare. Frågan om han ändå får göra en anmälan beror på tystnadsplikten i 10 kap 
37 § ABL.41 

Anmälningsplikten omfattar endast fullbordade brott och inte försök till brott. Revisorn 
har dock ändå anledning att underrätta styrelse och VD, men plikten att anmäla till åklagare 
föreligger ej. Anmälningsplikten har inte inneburit att revisorn har fått en mer långtgående 
                                                

33 Prop. 1997/98:99 sid 161. 

34 10 kap 22 § 1 st ABL. 

35 10 kap 22 § 2 st ABL. 

36 10 kap 40 § 2 st ABL. 

37 10 kap 40 § 2 st 3 pt ABL. 

38 Revisorers åtgärder vid misstanke om brott, rapport 2004:3 EBM sid 10.  

39 Revisorers åtgärder vid misstanke om brott, rapport 2004:3 EBM sid 11. 

40 Prop. 1997/98:99 sid 273. 

41 Prop. 1997/98:99 sid 272. 
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granskning utan skyldigheten att göra en anmälan infaller först då han fått vetskap om att 
brottet har fullbordats.42 Skyldigheten innebär alltså inte att revisorns granskning blir mer 
utvidgad utöver god revisionssed, utan det är endast åtgärderna som blir mer verksamma.43 

2.3.3.1 Begreppet ” två veckors tidsfrist”   

Begreppet ”två veckors tidsfrist” definieras i 10 kap 40 § ABL enligt nedan: 

”Senast två veckor efter det att styrelsen har underrättats enligt 39 § första stycket skall revisorn avgå från 
sitt uppdrag”.44 

Med detta menas att styrelsen har två veckor på sig att avhjälpa den ekonomiska skadan in-
nan revisorn måste anmäla brottet och avgå från sitt uppdrag.45 Enligt förarbeten bör före-
tagsledningen agera relativt snabbt. Regeringen ansåg att möjligheten till ett avhjälpande av 
felet bör vara begränsad och bolaget inte skall ha möjligheten att skjuta upp de åtgärder 
som behövs för att återställa skadan. Detta för att intressenterna skall skyddas.46 I proposi-
tionen till den nya aktiebolagslagen ansåg aktiebolagskommittén att tvåveckorsfristen är för 
kort. Man vill istället förlänga den till fyra veckor. En anledning är att det exempelvis för 
företagsledningen att sammankalla ett sammanträde kan ta två veckor att göra som den nu-
varande fristen är.47 (Se vidare vår analys i kap 6.) 

2.4 Brottskatalogen 
Då revisorns arbete går ut på att granska den ekonomiska verksamheten i ett bolag, är det 
också den typen av brott som ligger inom ramen för bolagets verksamhet som skall anmä-
las vid brottsmisstanke. Brottet skall vara av den karaktären att det skadar bolaget och dess 
intressenter. De brott som är aktuella kan kategoriseras enligt nedan.48 

2.4.1 Bedrägeri och svindleri 

Bedrägeri gör den sig skyldig till som vilseleder en annan person genom att företa en viss 
handling eller underlåtelse, vilket innebär en fördel för gärningsmannen och skada för den 
som blivit vilseledd.49 Kravet på att gärningsmannen skall ha profiterat av brottet skall även 
anses uppfyllt om vinningen utlöpt till någon annan.50 Det kan i detta fall innebära att nå-
gon i bolagsledningen agerat brottsligt med motivet att ge vinning till bolaget.51 

                                                

42 Prop. 1997/98:99 sid 156. 

43 Prop. 1997/98:99 sid 157. 

44 10 kap 40 §  1 m ABL. 

45 10 kap 40 § 2 st 1 pt ABL. 

46 Prop. 1997/98:99 sid 164. 

47 Prop. 2004/05:85 sid 326. 

48 Ekonomiska brott i aktiebolag - revisorns handlingsplikt enligt ABL sid 8. 

49 9 kap 1-3 §§ BrB. 

50  23 kap 7 § BrB. 

51 Ekonomiska brott i aktiebolag - revisorns handlingsplikt enligt ABL sid 9. 
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Svindleri begår den som offentliggör eller sprider felaktiga uppgifter med avsikt att påverka 
priser på vara, värdepapper eller annan egendom.52 Det kan till exempel vara spridande av 
vilseledande uppgifter om ett företags ekonomiska status i syfte att attrahera nytt kapital. 
Detta kan till exempel ske vid upprättandet av ett prospekt53 som är ämnad att vilseleda 
potentiella aktieköpare.54 

2.4.2 Penninghäleri  

Penninghäleri sysslar den med som har för avsikt att främja möjlighet för annan att åtnjuta 
förvärv eller värdet av en egendom som anskaffats på brottslig väg, samt att dölja egendo-
mens ursprung eller att åter sätta den i omsättning.55 Det kan exempelvis vara att illegalt an-
skaffade pengar satts in på bolagets bankkonto eller att bolaget agerat bulvan vid förmed-
ling av brottsligt förvärvad egendom.56 

2.4.3 Förskingring och annan trolöshet 

Förskingring innebär att gärningsmannen tillägnar sig egendom, vilken tillhör annan, med 
skyldighet att lämna ut egendomen. När denne inte fullgör sin skyldighet och på så sätt 
skapar sig egen vinning och skada för den berättigade, gör sig denne skyldig till försking-
ring.57 Är brottet grovt gör sig gärningsmannen skyldig till grov förskingring.58 Det kan ex-
empelvis vara att VD stoppar bolagets medel i egen ficka eller om VD lånar pengar från 
bolaget utan att betala tillbaka och detta i bokföringen sker genom falska verifikationer.59 

Olovligt förfogande innebär att den som i sin besittning har annans egendom och på så sätt 
berövar den berättigade på dennes ägande- eller säkerhetsrätt.60 Det kan till exempel vara 
om bolaget av misstag kommit i besittning av en egendom, t ex. vid felaktig leverans och 
beslutar att trots felet använda egendomen istället för att returnera den till den rättmätige 
ägaren.61 

 Den som tillagts ett förtroende att sköta ekonomiska angelägenheter eller övervaka sköt-
seln av den typen av uppdrag, gör sig skyldig till trolöshet mot huvudman, om han miss-
brukar sin ställning och på så vis skadar sin huvudman.62 Det kan exempelvis vara att VD 

                                                

52 9 kap 6a § BrB. 

53 Erbjudande om köp av aktier. 

54 Ekonomiska brott i aktiebolag - revisorns handlingsplikt enligt ABL sid 12. 

55 9 kap 9 § BrB. 

56 Ekonomiska brott i aktiebolag - revisorns handlingsplikt enligt ABL sid 14. 

57 10 kap 1 § BrB. 

58 10 kap 3 § BrB. 

59 Ekonomiska brott i aktiebolag - revisorns handlingsplikt enligt ABL  sid 18. 

60 10 kap 4 § BrB. 

61 Ekonomiska brott i aktiebolag - revisorns handlingsplikt enligt ABL sid 19. 

62 10 kap 5 § BrB. 
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säljer bolagets egendom till underpris, köper egendom till överpris eller lånar ut bolagets 
egendom utan att begära säkerhet.63 

2.4.4 Brott mot borgenärer  

Den som när han är på obestånd eller nära att komma därpå, undanhåller egendom som 
skulle tillfalla borgenär vid konkurs, skuldsanering eller offentligt ackord beter sig oredligt 
mot borgenär.64 Kan exempelvis vara olovlig vinstutdelning eller olovlig användning av bo-
lagets medel i strid med borgenärsskyddsreglerna i Aktiebolagslagen.65  

Mannamån mot borgenär innebär att den som är på obestånd, på ett felaktigt sätt gynnar 
vissa borgenärer framför andra.66 Kan till exempel vara att en VD för att undgå personlig 
betalningsskyldighet, betalar in exempelvis förfallna källskatter och arbetsgivaravgifter med 
tillgängliga medel. Eller om VD har gått i personlig borgen för bolagets skulder och beslu-
tar att företaget skall betala dessa skulder i en mot andra borgenärer felaktig ordningsföljd.67 

Bokföringsbrott begår den som med uppsåt eller av oaktsamhet åsidosätter bokföringsla-
gens regler om bokföringsskyldighet68 genom att lämna oriktiga uppgifter eller genom un-
derlåtenhet till detta.69  

2.4.5 Bestickning och mutbrott 

Den som lämnar, utlovar eller erbjuder en otillbörlig gåva eller muta till en arbetstagare el-
ler annan för tjänsteutövning, gör sig skyldig till bestickning.70 Dessa är ofta av ekonomisk 
natur i form av gåva, rabatt eller kredit. För att bestickning skall anses straffbart skall mutan 
avse mottagarens tjänsteutövning.71 

Tjänsteutövare som i sin tjänst tar emot otillbörlig gåva begår mutbrott.72 VD kan bli an-
svarig om exempelvis företagets inköpschef tar emot mutor och VD känt till och godtagit 
förloppet.73  

                                                

63 Ekonomiska brott i aktiebolag - revisorns handlingsplikt enligt ABL sid 20. 

64 11 kap 1-2 §§ BrB. 

65 12 kap 2 § ABL. 

66 11 kap 4 § BrB. 

67 Ekonomiska brott i aktiebolag - revisorns handlingsplikt enligt ABL sid 27. 

68  Enligt Bokföringslagen (1999:1078). 

69 11 kap 5 § BrB. 

70 17 kap 7 § BrB. 

71 Ekonomiska brott i aktiebolag - revisorns handlingsplikt enligt ABL sid 31. 

72 20 kap 2 § BrB. 

73 Ekonomiska brott i aktiebolag - revisorns handlingsplikt enligt ABL sid 32. 
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2.4.6 Skattebrott  

Skattebrott begår den som lämnar felaktiga uppgifter till myndighet, underlåter att lämna 
deklaration eller andra föreskrivna uppgifter, med uppsåt att skatt skall undandras det all-
männa. För att brott skall anses föreligga krävs endast att det ska finnas en fara för att skatt 
skall kunna komma att undras. 74 

Den som på ett grovt oaktsamt sätt lämnar oriktiga uppgifter som ger upphov till fara för 
att skatt undandras det allmänna eller att denne tillskansat sig skatten gör sig skyldig till 
brottet vårdslös skatteuppgift.75 För att det skall anses vara grov oaktsamhet krävs det att 
gärningsmannen visat en hög grad av likgiltighet eller slarvat vid upprättandet av deklara-
tionen.76  

Den som av grov oaktsamhet åsidosätter bokföringsskyldigheten eller uppsåtligen på annat 
sätt försvårar för myndighets kontrollutövning vid beräknandet av skatt, gör sig skyldig till 
försvårande av skattekontroll.77 Brottet kan anses föreligga även om bristen i bokföringen 
inte påverkat det ekonomiska resultatet.78 (Se vidare vår analys i kap 6.) 

2.5 Sammanfattning 
Innan anmälningsplikten blev lagstadgad kunde revisorn endast göra påpekanden i revi-
sionsberättelsen eller ge erinringar till företagsledningen vid misstanke om brott. På grund 
av tystnadsplikten kunde inte en anmälan till åklagare eller polis göras. Ett av motiven till 
anmälningsskyldighetens tillkomst var att förbättra intressenternas förtroende för företa-
gen. Regeringens tanke med anmälningsplikten var även att revisorn med den insyn han har 
i bolaget skulle utgöra en god kontrollant och på det sättet lätt kunna upptäcka brott. Be-
stämmelserna gäller endast sådana brott som har anknytning till hans normala gransknings-
område vilket leder till att granskningen inte blir mer omfattande än vad god revisionssed 
föreskriver. Skyldigheten att anmäla infaller först då han fått vetskap om att brottet har be-
gåtts och inte endast vid misstanke om brottsförberedelser. Enligt lagen infaller anmäl-
ningsskyldigheten vid graden ”kan misstänkas”. Detta uttryck är varken definierat i lag eller 
proposition. Tanken enligt förarbetena var att se till 7 kap 16 § konkurslagen. Anledningen 
till att man har en låg misstankenivå är att revisorn inte skall behöva göra bedömningar han 
inte har kompetens för. Dock visar en undersökning att revisorernas misstankegrad ligger 
på över 75 %. När revisorn inser att brott kan misstänkas skall han utan oskäligt dröjsmål 
underrätta styrelsen. Senast två veckor efter underrättelsen skall han avgå från sitt uppdrag 
om inte styrelsen åtgärdat brottet. Anmälningsplikten gäller i sammanhanget endast revi-
sorn vilken kommer att beskrivas i följande kapitel.  

                                                

74 2 § Skattebrottslagen. 

75 5 § Skattebrottslagen. 

76 Ekonomiska brott i aktiebolag - revisorns handlingsplikt enligt ABL sid 35. 

77 10 § Skattebrottslagen. 

78 Revisorers åtgärder vid misstanke om brott, rapport 2004:3 EBM sid 4. 



 Revisorn 

 13 

3 Revisorn 

3.1 Inledning 
Eftersom revisorn är den som är anmälningsskyldig i bolaget enligt 10 kap 38-40 §§ är det 
av vikt att redogöra för vem han är och vad revision egentligen innebär. För att kunna för-
stå vad anmälningsplikten medför för revisorn är det av betydelse att redogöra för vilken 
roll han har och vad revision är. Detta kapitel inleds med en bakgrund om vad revision in-
nebär och vilken funktion revisionen har i samhället. Vidare beskrivs revisorns olika roller; 
som granskare av företagets räkenskaper, som rådgivare inom granskningsuppdraget och 
som fristående konsult, då han kan anta alla dessa roller. För att utröna huruvida anmäl-
ningsskyldigheten består även vid konsultuppdrag och om det skall vara en rätt eller skyl-
dighet för revisorn att anmäla vid misstanke om brott. Sedan redogörs för den straffrättsli-
ga bedömningen som revisorn utifrån anmälningsskyldigheten skall göra. 

3.2 Allmänt om revision 
Enligt FAR står begreppet revision för att kritiskt granska, bedöma och ge utlåtande om 
redovisning och förvaltning.79 Kravet på revision motiveras främst med hänsyn till aktie-
ägarna men också till andra intressenter. I Sverige finns det sedan länge en vilja att sträva 
efter att upprätthålla en hög kvalité i revisionen. På grund av att man ställer höga krav på 
revisorernas kompetens, har vi i Sverige ett system som ser till att de personer som skall ut-
föra revisionen först måste godkännas eller auktoriseras som revisorer.80  

Det som innefattas i begreppet revisionsverksamhet är utförandet av granskningsuppdrag 
som avser förvaltning och ekonomisk information vilken kommer av bolagsordning, lag, 
avtal eller stadgar och som även leder till en rapport eller annan liknande handling, vilken är 
ägnad för fler personer än uppdragsgivaren. Med revisionsverksamhet avses också rådgiv-
ning som beror på iakttagelser vid revisorns granskningsuppdrag. Rådgivning till en revi-
sionsklient som inte beror på revisorns iakttagelser vid hans revisionsuppdrag skall inte om-
fattas av begreppet revisionsverksamhet. Det här gäller även rådgivning till någon som inte 
är en revisionsklient.81 

Revisorns funktion är att granska det uppdragsgivande företagets räkenskaper. Han skall 
under sin tid som bolagets revisor granska bokföringen, företagets årsredovisning samt sty-
relsens och VD: s förvaltning.82 Han skall också övervaka annat som kan vara av intresse 
för revisionen såsom samhällsutveckling, borgenärers verksamhet, anställda och den ak-
tieköpande allmänheten.83 Revisorn skall vara alla intressenters garant för att bolaget sköts 

                                                

79 FAR:s revisionsbok  2000 sid 15. 

80 Prop. 2000/01:146 sid 31-32.  

81 Prop. 2000/01:146 sid 117. 

82 10 kap 3 § ABL. 

83 Rodhe, Knut, Aktiebolagsrätt sid 205. 
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på ett bra sätt. Vad revisorn säger och uttalar sig om har betydelse för utomstående, till 
exempel för de som skulle vilja satsa pengar i bolaget.84 

Revisorn väljs av bolagsstämman och minst en revisor skall utses.85 Möjligheten finns även 
att någon utomstående kan komma att utse revisor, exempelvis kreditgivare eller myndig-
het.86 Endast den som är tillräckligt kvalificerad kan vara revisor i ett aktiebolag. Det krävs 
att revisorn antingen är auktoriserad eller godkänd med avlagd revisorsexamen.87 Till revi-
sor kan utses en eller flera fysiska personer eller ett registrerat revisionsbolag.88  

Kraven på en revisor i aktiebolag är flera och området är starkt reglerat från lagstiftarens 
sida. Revisorn får inte vara inblandad i bolagets verksamhet på ett sätt som kan gynna ho-
nom personligen, exempelvis genom ägande av aktier.89 Han får inte heller vara ledamot av 
styrelsen eller inneha posten som VD. Inte heller får han bistå vid bolagets bokföring eller 
hantera bolagets pengar och tillgångar. Det finns även vissa mer allmänna krav vid sidan av 
de ovan nämnda. Revisorn får t ex inte vara försatt i konkurs, vara underårig enligt 11 kap 
7 § FB eller vara drabbad av näringsförbud.90 

Av vikt är också att revisorn inte kan stå i en beroendeposition i förhållande till de perso-
ner, t ex styrelse och VD, som han har till uppgift att granska. Han skall därför inte vara 
anställd hos bolaget eller på annat sätt stå i en underordnad ställning.91 

Länsstyrelsen har en möjlighet att avsätta en revisor från sitt uppdrag om denne t ex är för-
satt i konkurs, har en förmyndare eller har näringsförbud.92 Om en revisor lämnar sitt upp-
drag i förtid skall han anmäla sina observationer om bolagets skötsel till länsstyrelsen.93  

3.3 Revisorns olika roller 
Revisorn kan i sitt yrke ha olika roller och man kan dela in dem i den renodlade och i den ut-
vidgade rollen. Ett kriterium för de båda rollerna är att revisorn måste följa god revisorssed.94 
Den renodlade rollen är lagstadgad och beskrivs i 10 kap 3-6 §§ ABL samt i revisorslagen. I 
den här rollen ger revisorn råd i anslutning till revisionen.95 Den utvidgade rollen är då revi-

                                                

84 Gullefors, Björn, Ansvar och skadestånd sid 147. 

85  10 kap 8 § 1 st ABL. 

86 10 kap 8 § 2 st ABL. 

87 10 kap 11-12 §§ ABL. 

88 10 kap 18 § ABL. 

89 10 kap 16 § ABL. 

90 10 kap 10 § ABL. 

91 10 kap 16 § ABL. 

92 10 kap 24 § ABL. 

93 10 kap 22 § 2 st ABL 

94 FAR revisionsbok 2000 sid 100. 

95 FAR revisionsbok 2000 sid 100. 
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sorn ger råd utanför revisionsverksamheten och exempel på detta är råd angående skatter.96 
Eftersom revisorn har bra insyn i företaget kan detta leda till diskussioner med företagsled-
ningen angående eventuella uppkomna problem. Det kan även leda till diskussioner med 
andra personer i företaget som är i behov av råd.97  

Då revisorn har ett uppdrag som icke vald revisor kan han exempelvis bli anlitad som ex-
pert vid skiljedomar eller andra utredningar. En icke vald revisor behöver inte granska och 
uttala sig om besluten som blev följden av hans lämnade råd. Trots detta kan inte auktori-
serade och godkända revisorer ägna sig åt alla sorters uppdrag. De får till exempel inte ägna 
sig åt beslutsfattande inom företaget.98  

Om ett uppdrag kan rubba förtroendet för revisorns opartiskhet och självständighet får 
han inte utöva annan verksamhet än revisionsverksamheten. Revisorn bör alltså innan han 
antar ett uppdrag ifrågasätta och överväga om uppdraget är sådant att oberoendet kan ifrå-
gasättas.99  

Frågan om en revisor kan ge råd till sina revisionsklienter som inte utgör revisionsverksam-
het är främst aktuell utifrån oberoendesynpunkt. Det är alltså viktigt att skilja mellan revi-
sorns rådgivning som sammanhänger med revisionen och rådgivning som inte gör det och 
alltså är fristående. Revisionsrådgivning tillhör revisionsverksamheten och är därmed tillå-
ten. Det föreligger till och med en skyldighet för revisorn att lämna goda råd till den grans-
kades redovisning. Detta dock under beaktande av god revisionssed.100  

En rådgivare skall i yrket iaktta god yrkessed, vilket innebär att han måste se till uppdrags-
givarens intressen. För vissa yrkesgrupper måste dock lojaliteten till uppdragsgivaren stå 
tillbaka för andra intressen. Exempelvis måste en uppdragsgivares instruktioner vara un-
derordnade god revisionssed då en revisor skall upprätta sin revisionsberättelse.101 Eftersom 
revisorn har så bra insyn i företaget på grund av sin granskning, gör detta honom till en bra 
rådgivare för bolaget. Med anledning av dennes kunskap skulle man då kunna ställa högre 
krav på en revisors råd till företaget. Så är dock inte fallet då en revisor i sin roll som kon-
sult inte har ett strängare ansvar vid rådgivning än andra ekonomiska rådgivare.102  

Revisorns möjlighet att ge sina klienter sådan rådgivning som inte har något samband med 
revisionen begränsas idag av bestämmelserna om revisionsjäv i ABL103 och av generalklau-
sulen i revisorslagen104. Innebörden av dessa begränsningar är att all rådgivning som skulle 
kunna tänkas skada det förtroende som finns till revisorns opartiskhet eller självständighet 

                                                

96 FAR revisionsbok 2000 sid 99. 

97 FAR revisionsbok 2000 sid 102. 

98 10 kap 16 § ABL. 

99 FAR revisionsbok 2000 sid 102. 

100 10 kap 3 § ABL, se även prop. 2000/01:146 sid 51. 

101 Elfström, Jan, Rådgivarens professionsansvar sid 27. 

102 Gullefors, Björn, Ansvar och skadestånd sid 145. 

103 10 kap 16 § ABL. 

104 21 § Revisorslagen. 
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inte får ges.105 Med uttrycket revisorns opartiskhet och självständighet menas revisorns 
förmåga att ta hänsyn till de omständigheter som har betydelse för granskningsuppdraget. 
Det vill säga att kunna ge en objektiv revisionsberättelse.106 Enligt 14 § Revisorslagen skall 
en revisor avböja sig revisionsuppdraget om det skulle föreligga en sådan omständighet 
som skulle kunna rubba förtroendet till revisorns opartiskhet och enligt 15 § Revisorslagen 
får revisorer inte utöva annan verksamhet än revisionsverksamhet om detta utövande skulle 
kunna rubba förtroendet till deras opartiskhet. Den här bestämmelsens syfte är att garante-
ra att revisorer står fria ifrån sådana intressen som skulle kunna komma i konflikt med hans 
verkliga uppdrags fullgörande. Med stöd av den här bestämmelsen kan Revisorsnämnden 
förbjuda en revisor att utöva sådan verksamhet som inte kan ses som revisionsverksam-
het.107 

3.3.1 Revisorns roll som polis 

 Aktiebolagskommittén befarade inför den påtänkta anmälningsskyldigheten att revisorns 
roll och funktion skulle komma att framstå som något oklar. Detta för att lagen först tving-
ar bolagen till att ha en revisor som senare även åläggs en skyldighet att agera till skada för 
bolaget. Revisorn får alltså av staten en roll i form av ekobrottspolis. Revisorns uppgifter 
närmar sig att likna sådana som endast myndighetspersoner innehar.108 Samma kritik och 
tanke framförs genom en rapport ifrån brottsförebyggande rådet. Man påpekar även där på 
att lagstiftaren har hittat ett sätt att rekrytera en person som kan upptäcka och anmäla eko-
nomiska brott. Man har även hittat ett sätt att finansiera denna tredje person, vilket är ge-
nom bolaget. Det ser alltså ut som en god affär för statsmakterna. Revisorn är perfekt till 
att ta rollen som denna tredje person. Han finns redan på plats, utför kontroll, har inga eg-
na motiv att hemlighålla ett brott.109 

3.4  Anmälningsskyldighet i konsultrollen 
Revisorskåren är en yrkesgrupp som ofta ägnar sig åt rådgivning. Oftast innebär råd en re-
kommendation till klienten att handla på ett visst sätt, inom ett område där klienten inte har 
tillräcklig kunskap.110 Revisorn skall i sin roll som rådgivare agera med omsorg och aktsam-
het, vilket också innebär att revisorn skall ha sin uppdragsgivares bästa i åtanke när han ut-
för uppdraget. Den kunskap revisorn tillgodogjort sig inom ramen för revisorsrollen skall 
också användas i revisorns roll som rådgivare. Det är detta som avgör den grad av aktsam-
het revisorn bör iaktta i utförandet av sitt uppdrag.111  

Frågan är om han även i detta uppdrag som konsult åläggs en anmälningsskyldighet. Att ha 
anmälningsplikt för revisorn i denna roll skulle innebära att han får en vidare handlingsplikt 

                                                

105 Prop. 2000/01:146 sid 117. 

106 Prop. 2000/01:146 sid 118. 

107 Prop. 2000/01:146 sid 52. 

108 SOU 1995:44 sid 308. 

109 Revisorernas anmälningsskyldighet, rapport 2004:4 sid 7. 

110 Moberg, Krister, Bolagsrevisorn sid 170. 

111 Moberg, Krister, Bolagsrevisorn sid 172. 
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än vad som gäller för andra rådgivare. Det skulle dock bli svårt att endast ålägga revisorn 
anmälningsskyldighet i rollen som granskare eftersom det kan innebära vissa svårigheter för 
revisorn att i bolaget hålla isär sina olika roller. Om man ser till revisorns skyldighet att göra 
anmärkning i revisionsberättelsen kan han inte göra avkall på den även om det gäller ett 
konsultuppdrag. På samma sätt är det inte rimligt att begränsa anmälningsplikten till att inte 
gälla konsultuppdragen.112 Vad som menas är att om revisorn hittat upplysningar om bola-
gets förhållande då han utfört ett uppdrag åt någon annan föreligger dock ingen handlings-
plikt om en tystnadsplikt följer av det andra uppdraget vilken hindrar honom ifrån att an-
vända dessa upplysningar. 113 (Se vidare analys i kapitel 6.) 

3.5 Rätt eller skyldighet att anmäla 
Det har diskuterats innan reglerna om anmälningsskyldigheten inrättades, om revisorn skul-
le ha en rätt eller en skyldighet att anmäla ett brott. Om anmälan är en rätt för revisorn 
skulle det vara svårt för honom att göra överväganden. Det skulle innebära en risk för att 
revisorn eventuellt inte skulle våga göra en anmälan även om den var i bolagsintressenter-
nas intressen.114 

3.6 Den straffrättsliga bedömningen 
Revisorn är ekonom och har normalt ingen juridisk kompetens. I och med anmälningsskyl-
digheten har han blivit påförd en plikt att göra en straffrättslig bedömning huruvida ett 
brott kan misstänkas föreligga eller ej. Nackdelen med en felaktig bedömning är att felakti-
ga misstankar kan vålla bolagen stora skador. I förarbetena till bestämmelserna ansåg flera 
remissinstanser att revisorer normalt saknar den straffrättsliga kunskapen som skulle vara 
nödvändig för att avgöra om en anmälan bör göras eller ej. Med anledning av det här har 
man stiftat lagen så att anmälningsplikten endast inträder vid vissa angivna brott, vilka har 
anknytning till det som revisorn normalt granskar.115 

Enligt Claes Bergström och Per Samuelsson är det osäkert om revisorn har den kompetens 
som krävs för att kunna göra en riktig straffrättslig bedömning. Ett sätt att göra denna be-
dömning enklare för revisorn är att lagstiftaren har skapat brottskatalogen i 10 kap 38 § 
ABL. Dock måste revisorerna göra sig förtrogna med vilka dessa brott är ur ett straffrätts-
ligt hänseende.116 (Se vidare vår analys i kapitel 6.) 

Eftersom revisorn har en roll som förtroendeman i bolaget stämmer det dåligt överens 
med denna roll att ålägga honom rena straffrättsliga uppgifter. Med anledning av det här 
har inte reglerna om anmälningsplikt utformats på det sättet att de skulle bli ett straffrätts-
ligt sanktionssystem. Istället har de formats till ett instrument revisorn kan använda i sitt 
arbete för att motverka oegentligheter inom bolaget.117 

                                                

112 Prop. 1997/98:99 sid 160. 

113 Ekonomiska brott i aktiebolag -  revisorns handlingsplikt enligt ABL sid 40. 

114 Prop. 1997/98:99 sid 155. 

115 Prop. 1997/98:99 sid 156. 

116 Bergström, Claes, Samuelsson, Per, Aktiebolagets grundproblem, sid 129. 

117 Trolle, Astrid,  Ny Juridik 2004:4 sid 50. 
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Då en revisor gör en anmälan till åklagaren om brott enligt 10 kap 40 § ABL gäller inte 
tystnadsplikten, men innan han gjort en formell anmälan måste han ändå beakta tystnads-
plikten då han för konsultation angående den straffrättsliga bedömningen har kontakt med 
åklagaren.118 Detta gäller vid alla liknande underhandskontakter fram till att anmälan är 
gjord och han avgått från sitt uppdrag.119 

3.6.1 Bedömning av huruvida ett brott har begåtts eller ej 

Då man gör en bedömning över om ett brott har begåtts skall vissa rekvisit vara uppfyllda. 
För att någon skall dömas för ett brott måste samtliga förutsättningar vara uppfyllda. Ett av 
rekvisiten är att det kan föreligga en preskriptionstid för brottet. Dock anses inte detta vara 
aktuellt då det gäller revisorns skyldighet att anmäla vid misstanke om brott eftersom dessa 
brott är nya då de upptäcks i samband med granskningen. Man skiljer även mellan objektiva 
och subjektiva rekvisit. De objektiva rekvisiten innebär att det föreligger krav på den brotts-
liga handlingen. Exempel på sådana krav kan vara ett handlande eller en underlåtenhet att 
handla.120 Om inte det som objektivt fordras förekommer anses inte något brott föreligga. 
De subjektiva rekvisiten innebär att man ser till den misstänktes kunskap och psykiska in-
ställningen. Det krävs att handlingen gjorts med oaktsamhet eller uppsåt för att ett straf-
fansvar skall uppstå.121  Vad gäller revisorn måste han alltså i sin bedömning först jämföra 
den del av handlingen han misstänker med de brott som omfattas av anmälningsskyldighe-
ten enligt brottskatalogen i 10 kap 38 § ABL. För att de objektiva rekvisiten för brottet skall 
vara uppfyllda krävs vidare en effekt och exempel på detta är att det skall förutsättas fara 
för något.122 Revisorn jämför alltså det ifrågasatta förhållandet med de objektiva rekvisiten i 
brottsbeskrivningen. Stämmer detta överens kan ett brott misstänkas och revisorns hand-
lingsplikt träder in. Som ovan nämnts måste vanligtvis även de subjektiva rekvisiten vara 
uppfyllda för att ett straffansvar skall kunna uppstå. Detta är dock inte revisorns ansvar att 
avgöra.123 (Se vidare vår analys i kap 6.) 

3.7 Sammanfattning 
Revisorn har i sitt yrke olika roller. Dessa roller kan delas in i den renodlade och den utvid-
gade rollen. I den renodlade rollen ger revisorn råd i anslutning till hans revisionsuppdrag. I 
den utvidgade rollen ger han råd utanför revisionsverksamheten. Han kan även verka i en 
roll som konsult till annan än bolaget han reviderar. Enligt lagen avser anmälningsskyldig-
heten endast bolagets egen verksamhet, men då revisorn även kan ha rollen som fristående 
konsult borde anmälningsplikten även kunna bli aktualiserad i dessa fall. Anmälningsplikten 
skulle då ge revisorn en vidare handlingsplikt än andra konsulter. För att revisorn skall 
undgå att hamna i konflikt med bolaget har man bestämt att göra anmälningsplikten obliga-
torisk istället för att den endast skulle vara en rättighet. Revisorn saknar den straffrättsliga 

                                                

118 10 kap 37 § ABL. 

119 Ekonomiska brott i aktiebolag – revisorns handlingsplikt enligt ABL sid 50. 

120 Revisorers åtgärder vid misstanke om brott, rapport 2004:3 EBM sid 2. 

121 Revisorers åtgärder vid misstanke om brott, rapport 2004:3 EBM sid 3. 

122 Revisorers åtgärder vid misstanke om brott, rapport 2004:3 EBM sid 3. 

123 Revisorers åtgärder vid misstanke om brott, rapport 2004:3 EBM sid 4. 
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kunskapen och därför har det ifrågasatts huruvida han är kapabel att göra en straffrättslig 
bedömning. Det finns en risk att en felaktig bedömning kan vålla bolaget stora skador. Re-
visorn måste även i sin roll ta hänsyn till normer. Bland annat innefattar dessa att revisorn i 
sin roll måste ha en oberoende ställning gentemot bolaget och dess intressenter. Vad detta 
innebär kommer att behandlas i nästa kapitel.  
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4 Revisorns oberoende  

4.1 Inledning 
Detta kapitel behandlar revisorns position gentemot sin klient och övriga intressenter. Re-
visorn skall i sitt uppdrag arbeta självständigt och inneha en oberoende status som granska-
re.124 I denna roll krävs goda relationer till både företaget som granskas och till de som har 
intressen i bolaget. För att sköta uppdraget krävs att lojalitet finns mellan bolagsledning och 
revisor, därför har revisorn en långt gången tystnadsplikt som hindrar honom att yttra sig 
om känsliga frågor till annan än just bolagsledningen. Med anmälningsplikten inskränks 
tystnadsplikten, vilket medför risken att förtroligheten mellan bolagsledning och revisor 
försämras. På det viset finns även faran att revisorn inte får tillgång till all den information 
han behöver för att på ett bra sätt revidera bolaget. För att kunna utröna vilken påverkan 
anmälningsplikten har på revisorns roll som oberoende granskare, redogörs i detta kapitel 
för revisorns viktigaste arbetsprinciper och bakgrunden till varför revisorns oberoende och 
hans anmälningsskyldighet kan komma att hamna i konflikt. 

4.2 God revisorssed 
God revisorssed regleras i 19 § Revisorslagen och redogör för hur en revisor skall uppträda 
i sitt yrkesutövande och i 10 kap 3 § ABL finns reglerat hur revisionen skall utföras. Där 
nämns att granskningen skall vara ”så ingående och omfattande som god revisionssed kräver”. Efter-
som inte lagen anger vad begreppet innefattar har FAR givit ut vägledande rekommenda-
tioner.125 God revisionssed är ett begrepp som är under ständig utveckling för att hela tiden 
vara anpassat till revisorns kompetens och oberoende men också till intressenters olika krav 
och förväntningar.126  

Revisorn har en plikt att iaktta god revisorssed och i denna följer ett krav på att han är 
självständig, opartisk och objektiv. God revisorssed har en innebörd av att revisorn gente-
mot intressenterna skall stå som fri och självständig och främst mot de intressenter som 
skulle kunna begränsa revisorns möjlighet att handla enligt hans plikt. Vad plikten i detta 
fall innebär är att avge en revisionsberättelse enligt god revisorssed samt att ta hänsyn till 
allt som har betydelse för hans uppgifter.127 

FAR har satt upp nio regler som ingår i god revisorssed. Dessa är att revisorn för det första 
skall visa sig värd det förtroende som yrket kräver och han skall iaktta god revisorssed i 
hans yrkesutövning. Den andra regeln innebär att revisorn skall vara självständig och objek-
tiv, vilket leder till att revisorn alltid måste vara oberoende i sitt uppdrag. För det tredje får 
inte en ledamot bedriva verksamhet som är oförenlig med yrket som oberoende revisor. 
Den fjärde regeln innebär att revisorn alltid skall genomföra sina uppgifter omsorgsfullt 
och att han alltid är skyldig att beakta god revisionssed och god redovisningssed. Enligt den 
femte regeln får revisorn inte röja sådana sakförhållanden eller upplysningar för utomstå-

                                                

124 20 § Revisorslagen. 

125 FAR:s samlingsvolym 2005 del 2 sid 115. 

126 FAR:s samlingsvolym 2003 del 2 sid 265.  

127 SOU 1999:43 sid 138. 
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ende som han får veta under sitt uppdrag. Sjätte regeln innebär att revisorn skall verka för 
goda relationer inom sitt yrke. Sjunde regeln handlar om publicitet och reklam och innebär 
att revisorn inte får göra sitt namn eller sina kvalifikationer kända hos allmänheten på ett 
sätt som kan missgynna yrket. Den åttonde regeln handlar om arvodesdebitering och den 
nionde om vidareutbildning.128 

4.3 Tystnadsplikt 
Tystnadsplikten är en av revisorernas huvudregler. Den regleras i 10 kap 37 § aktiebolagsla-
gen och 26 § revisorslagen. På grund av tystnadsplikten får revisorn inte uttala sig till en-
skilda aktieägare eller utomstående om bolagsintressen som han fått vetskap om genom sin 
granskning, då detta kan vara till skada för företaget. Eftersom revisorn ofta hanterar hem-
lig information och har rätt att kräva olika upplysningar utav bolaget måste han från bola-
gets sida ha ett stort förtroende. Förtroendet skulle med en gång skadas om revisorn skulle 
bryta sin tystnadsplikt gentemot klienten och om en ekonomisk skada kan påvisas på grund 
av överträdelsen kan revisorn också bli skadeståndsskyldig.129  

Eftersom revisorn är ett bolagsorgan som finns för bolaget och intressenternas skull är det 
naturligt att han bör vara förhindrad att sprida information han hittar under revisionen som 
skulle kunna vara till skada för bolaget.130 Inom aktiebolagskommittén befarade flera att la-
gen om anmälningsplikt skulle kunna leda till att informationsutbytet begränsades. Revisorn 
är beroende av att få information av företagsledningen för att kunna utföra sin granskning 
och för att kunna ge en seriös vägledning. Om företagsledningen skall kunna ge den infor-
mation som revisorn behöver, erfordras att de kan vara säkra på att den stannar hos revi-
sorn. Då anmälningsplikten bryter denna tystnadsplikt riskerar man att hämma den brotts-
förebyggande effekten vilken bygger på revisorns löpande diskussioner med företagsled-
ningen. Bristen på information kan även göra revisionsarbetet mindre effektivt.131 En del i 
kommittén menade även att regeln om anmälningsskyldighet skulle vara ett enkelt sätt för 
staten att slippa ifrån en del av sitt brottsbekämpande ansvar och det skulle man göra till 
priset av tystnadsplikten blev begränsad.132 (Se vidare vår analys i kapitel 6.) 

4.3.1 Upplysningsplikt 

Tystnadsplikten är inte absolut eftersom den bryts av anmälningsskyldigheten och upplys-
ningsplikten. Sekretessen gäller inte mot medarbetare på uppdraget och inte då han bör gö-
ra anmärkning i revisionsberättelsen.133 Revisorn är också skyldig att lämna nödvändig in-
formation till andra särskilda granskare och konkursförvaltare samt till förundersökningsle-
dare vid brottmål.134 Enligt förarbetena till bestämmelsen om upplysningsplikt skall infor-

                                                

128 Regler om revisorer och revision sid 189-194. 
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mationen vara av den karaktären som revisorn kan antas känna till i sin yrkesroll och av na-
turliga skäl då avse bolagets interna och externa redovisning.135 

4.4 Revisorns oberoende  
Själva begreppet oberoende används varken i revisorslagen eller i förarbetena till lagen, 
utan där är ordet oberoende likställt med orden opartiskhet och självständighet. I förarbetet 
ansågs att absolut oberoende inte finns i mänskliga sammanhang. Ett exempel på detta är 
att revisionsklienten skulle kunna ha förväntningar som inte kan tillfredställas enligt la-
gen.136 Med anledning av detta ansåg man det vara bättre att använda orden opartiskhet och 
självständighet istället för ordet oberoende.137 Vad som menas med opartiskhet och själv-
ständighet är revisorns förmåga att ta hänsyn till samtliga omständigheter av stor betydelse 
för hans revisionsuppdrag, dvs. att avge en objektiv revisionsberättelse, men dock inte till 
några andra omständigheter. Det betyder också att det inte föreligger några omständigheter 
som kan leda till omvärldens ifrågasättande av revisorns förmåga till objektivitet.138 Begrep-
pet oberoende kan delas upp i oberoende i sak och oberoende i uppträdande. Oberoende i sak 
handlar om revisorns objektivitet och integritet som en individ, medan oberoende i uppträ-
dande handlar om det omdöme en utomstående kan ge om revisorns oberoende.139 Mindre 
och medelstora företag har ett större behov av att få råd ifrån revisorn. Det är också oftast i 
dessa företag som det kan uppstå konflikt om oberoendet.140 

Revisorn måste vara objektiv då revisionens syfte är att ge trovärdighet åt den information 
som bolaget redovisar för allmänheten. Den informationen utgör ju också ett bedömnings-
underlag för annan än uppdragsgivaren.141  

Revisorn måste vara oberoende i förhållande till bolagets skötsel för att kunna fungera full-
komligt i sin roll. Om han inte var oberoende skulle en situation kunna uppstå där han 
skulle komma att föreslå saker för styrelsen som han själv senare granskar.142 Denna 
granskning skulle då inte framstå som trovärdig med tanke på kravet som finns om opar-
tiskhet och självständighet. Exempel på detta är då revisorn tidigare under granskningen 
gjort ställningstagande som han senare får pröva i sitt granskningsuppdrag. En annan situa-
tion är då revisorn lämnat råd i en fråga som senare kommer att granskas av honom.143   

Att revisorn är oberoende är viktigt för att företagsledningen skall ha förtroende för ho-
nom. Saknas detta förtroende finns det risk för att inte revisorn får tillgång till den informa-
tion han behöver. En situation som skulle kunna rubba förtroendet är revisorns anmäl-
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ningsskyldighet. För att förhindra att detta uppstår har lagstiftaren bestämt att revisorn 
först skall underrätta företagsledningen om de misstankar han har innan han kan göra sin 
anmälan till åklagaren.144 Dock finns det från denna underrättelseplikt enligt 10 kap 39 § 
ABL vissa undantag och dessa är då det kan antas att styrelsen ej skulle vidta skadeförebyg-
gande åtgärder eller då det av annat skäl skulle framstå som meningslöst.  

4.4.1 Hot mot oberoendet 

Det finns hot mot revisorns opartiskhet och självständighet. Dessa situationer kan uppstå i 
förhållande till revisorn som person eller till person som står i ett nära förhållande till revi-
sorn. Hotsituation kan även uppstå i förhållande till delägare i revisionsbyrån eller i förhål-
lande till revisionsbolagets intresseföretag. Exempel på detta kan vara att revisionsklienten 
äger del av rösträtt eller kapital. Andra exempel på hotsituationer kan vara egenintresse, 
partsställning, vänskap, förtroende, skrämsel eller självgranskning.145  

En situation där vänskapshot kan förekomma är då revisorn har en nära personlig relation 
med sin klient. En sådan nära relation kan leda till att revisorn inte ifrågasätter uppgifter på 
ett yrkesmässigt sätt utan tar dem för goda.146 

Egenintresse uppstår då revisorn har ett intresse i revisionsklientens verksamhet. Detta in-
tresse kan vara ekonomiskt eller indirekt ekonomiskt. Det kan till exempel vara ett friståen-
de rådgivningsuppdrag, att ha gemensamma investeringar eller deltagande i samma pro-
jekt.147 

Skrämselhot innebär att revisorn kan bli skrämd av en dominerande personlighet i bolaget, 
av rena hot eller av andra påtryckningar från klienten eller kanske någon som samarbetar 
med klienten. Ett ytterligare hot kan vara partställningshot som uppstår då revisorn vid en 
meningsskiljaktighet tar parti och för talan för eller emot sin klient. Det kan till exempel va-
ra i situationer då han som klientens biträde står i kontakt med skattemyndigheten.148 

4.5 Lojalitet 
Lojaliteten är viktig för hela aktiebolagets uppbyggnad. Detta visar Principal agentteorin som 
handlar om att ledningen för bolaget fungerar som en agent för bolagets ägare.149 För att 
det här helt skall kunna fungera i praktiken måste man separera ägandet och förvaltningen 
av bolaget. Det finns samtidigt en motsättning mellan ägarna och bolagsledningen och båda 
vill öka sitt eget välstånd. För att säkra lojaliteten kan man belöna ledningen eller bevaka 
dem. Det är här revisorn kommer in som det bevakande organet.150 Revisorn kan då kom-
ma att ställas inför ett val att välja mellan att antingen vara lojal mot sin klient eller mot en 
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146 SOU 1999:43 sid 148. 
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intressent. Klienten som oftast är bolaget är revisorns främsta inkomstkälla och intressen-
ten är ju anledningen till att revisorn finns överhuvudtaget.  

Revisorn är både ett bolagsorgan och en uppdragstagare i bolaget.151 En uppdragstagare 
skall agera för huvudmannens intressen och lojaliteten är kärnan i uppdragsförhållandet. 
Dock inbegriper alltid lojaliteten en efterföljnad av lagreglerna152, vilket innebär att lagen 
alltid kommer först och då kan det uppstå en konflikt mellan lojaliteten och anmälnings-
plikten. Eftersom revisorns uppdrag bygger på det avtal han har med sin klient, är utgångs-
punkten för bedömningen av lojalitetsplikten att den gäller mot klienten.153 En avvikelse 
från denna lojalitet kan vid uppkommen skada leda till skadestånd för revisorn.154 (Se vidare 
vår analys i kapitel 6.) 

4.6 Sammanfattning 
Tystnadsplikten är en av revisorns huvudregler och förtroendet från bolagets sida skulle 
skadas om den bröts. Tystnadsplikten är på grund av anmälningsplikten inte längre absolut. 
För att revisorn skall få tillgång till den information han behöver måste han ha företagsled-
ningens förtroende. Detta förtroende kan dock hotas av anmälningsplikten, men för att 
förhindra detta skall revisorn enligt lag först underrätta företagsledningen innan en anmälan 
görs. En viktig ståndpunkt för revisorn är att han måste vara oberoende för att kunna ge en 
objektiv och trovärdig bild av företagets räkenskaper, eftersom den skall ligga till grund för 
bedömning av utomstående intressenter. Revisorns oberoende kan hotas av t.ex. alltför 
närstående förhållanden, skrämsel, egenintresse och förtroende. Oberoendet kan även ho-
tas om revisorn skulle komma att granska sina egna råd till bolaget. Då bolaget är revisorns 
klient är det viktigt för honom att vara lojal mot sin uppdragsgivare. Denna lojalitet är inte 
förenlig med anmälningsskyldigheten, eftersom denna ställer revisorn i en obekväm situa-
tion gentemot bolaget. Då revisorn skulle väga sin lojalitet tyngre än sitt oberoende kan han 
åläggas ett ansvar, vilket han gör då han väljer att inte fullgöra sin anmälningsplikt. I nästa 
kapitel redogörs för vilket ansvar revisorn innehar enligt aktiebolagsrättsliga regler och det 
skadeståndsansvar som kan bli påföljden.  
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5 Revisorns ansvar 

5.1 Inledning 
I detta kapitel behandlas frågorna angående revisorns ansvar kring revisionsuppdraget i 
allmänhet och anmälningsskyldigheten i synnerhet, för att förklara på vilka grunder han kan 
bli skadeståndsskyldig och mot vem. Kapitlet inleds med att klarlägga revisorns skade-
ståndsansvar enligt 15 kap 2 § ABL, för att sedan knyta det an till anmälningsskyldigheten. 
För att förstå bedömningen av det interna skadeståndsansvaret görs en redogörelse av cul-
paprincipen och slutligen redogörs för det externa skadeståndsansvaret för att få en förstå-
else för de förpliktelser en revisor har mot de utomstående intressenterna.   

5.2 Revisorns interna skadeståndsansvar  
Reglerna för revisorns skadeståndsansvar återfinns främst i 15 kap 2 § ABL. Revisorns an-
svar bygger på culpabedömningen155 och är väsentlig vid bedömningen av huruvida ansvar 
föreligger. Enligt 15 kap 2 § ABL blir revisor, lekmannarevisor samt annan särskild grans-
kare, ersättningsskyldig om denne uppsåtligen eller oaktsamt skadar bolaget när han fullgör 
sitt uppdrag.  

Skadeståndsansvaret som revisorn bär enligt ABL kan delas in i två områden; det interna 
skadeståndsansvaret och det externa skadeståndsansvaret. Med det förstnämnda avses revisorns 
ansvar gentemot bolaget för skador som denne vållar bolaget uppsåtligen eller genom oakt-
samhet i fullgörandet av sitt uppdrag.156 Det andra föreligger då skada åsamkats en annan 
än bolaget i fråga, exempelvis aktieägare eller borgenär.157 Skillnaden mellan det interna och 
det externa ansvaret finner man främst i culpabedömningen som vid det interna ansvaret är 
avgörande, det vill säga det räcker att revisorn har varit oaktsam eller vårdslös i sitt hand-
lande. Vid externt ansvar gäller att samband finns mellan culpa och överträdelse av ABL, 
tillämplig lag om årsredovisning eller bolagsordningen. I båda fall måste rekvisiten i 15 kap 
1 § ABL vara uppfyllda för att revisorn skall bli ansvarig.158 När det gäller fullgörande av 
uppdrag krävs det att revisorn i sin yrkesroll låtit bli att utföra en viss handling eller vidtaga 
en särskild åtgärd om det kan anses ha varit till skada för bolaget. Skulle revisorn utanför 
sin profession åsamka företaget skada, kan företaget ej kräva skadestånd enligt 15 kap 2 § 
ABL.159  

5.2.1 Ansvarsfördelning 

Har flera revisorer kommit överens om en viss arbetsfördelning i enlighet med god revi-
sionssed, kan detta komma att påverka bedömningen av ansvaret. Har en revisor särskild 
sakkunskap, kan denne till viss del komma att dömas hårdare än övriga utan denna special-
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kunskap.160 Revisor som överlåtit arbetsuppgifter till annan revisor behåller sin övervak-
ningsskyldighet över uppdraget och bär därmed ett särskilt ansvar vid bristfällig tillsyn, vil-
ket kan medföra culpa.161 Enligt 15 kap 2 § 1 st ABL bli revisor även ansvarig för skada vål-
lad av dennes medhjälpare eller assistent. 

5.2.2 Strikt ansvar 

Inom kommittén förelåg kritik mot den dåvarande aktiebolagslagen, då man ansåg att en 
skadeståndstalan mot bolagsledning och revisor sällan förelåg. Man diskuterade även om 
det borde vara bättre att ålägga ledningen ett strikt ansvar. Men detta skulle dock kunna le-
da till att det skulle uppstå svårigheter med att hitta kompetent personal på grund av att det 
stränga ansvaret skulle kunna skrämma iväg ledning.162  

5.2.3 Passivitet 

Att inte agera i en situation medför inte någon lindring i revisorns skadeståndsansvar. Om 
revisorn däremot blir tvingad till passivitet på grund av att bolagsledningen inte ger honom 
tillräckliga upplysningar påverkar detta hans ansvar. Fortlöper situationen under en längre 
period måste revisorn, för att inte belastas med ansvar, göra en anmälan till bolagsstäm-
man.163 

5.2.4 Brister i den interna kontrollen 

En revisor kan enligt 15 kap 2 § ABL bli skadeståndsskyldig om han inte skulle påpeka 
brister i den interna kontrollen. Det handlar om sådana brister som borde ha framkommit 
vid en granskning i enlighet med god revisionssed.164 Skada kan även vållas bolaget på 
grund av förskingring av bolagets medel. Revisorn bör i sådana fall undgå ett ansvar om 
man kan visa att skadan skulle ha drabbat bolaget vare sig revisorn hade upptäckt försking-
ringen eller inte. I så fall föreligger inget orsakssamband mellan skadan och hans försum-
lighet. Är dock fallet sådant att revisorn borde ha upptäckt förskingringen och anledningen 
till att han inte gjorde det berodde på att den interna kontrollen inte fungerade kan i vissa 
fall ett ansvar träda in. Ansvaret för skadan träder alltså in då revisorn hade kunnat hindra 
skadan genom att ha gjort den interna kontrollen effektivare.165  

Enligt 10 kap 3 § ABL har revisorn till uppgift att granska årsredovisningen och bokföring-
en. Om en skada skulle uppstå på grund av att årsredovisningen inte stämmer överens med 
bokföringen blir revisorn ansvarig om han skäligen borde ha antagit att uppgifterna var 
oriktiga.166 Detta gäller fall då felen i årsredovisningen har sin grund i sådana brister att en 
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revisor som gjort sitt uppdrag med normal omsorg borde ha upptäckt dessa. Har revisorn 
utfört sitt uppdrag med normal omsorg kan istället bolaget och styrelseledamöter drabbas 
av ansvar.167 

5.3 Culpabedömningen  
Förr ansågs Bonus Pater Familias168 utgöra principen på vilken culpabedömning grundade 
sig.169 Idag sker bedömningen genom normavvägning, med vilket avses lagtext, föreskrift i 
bolagsordningen eller annan intern norm såsom god revisionssed.170 En revisor blir skade-
ståndsskyldig om han vid fullgörandet av sitt uppdrag uppsåtligen eller på grund av oakt-
samhet skadar bolaget. Revisorn måste alltså iaktta den omsorg som en syssloman har på 
grund av sin ställning som bolagsorgan. Frågan om han har iakttagit tillräcklig omsorg i sitt 
uppdrag bestäms i första hand av ABLs och bolagsordningens bestämmelser om revisorns 
plikter och kvalifikationer.171  

Utgångspunkten för revisorns skadeståndsansvar enligt ABL är culpabedömningen.172 In-
nebörden blir att revisorn vid oaktsamhet eller uppsåtligt vållande till skada, blir ersätt-
ningsskyldig. Bevisbördan ligger på det skadelidande bolaget som skall visa att revisorn va-
rit culpös i sitt handlande. Vid avgörande huruvida revisorn varit oaktsam eller ej, bör hållas 
i åtanke att revisorn utför en granskning som skall vara av intresse inte bara för borgenärer 
och aktieägare, utan också för anställda och allmänheten.173   

Culpaprincipen kan vid bedömning delas in i en objektiv och en subjektiv aspekt. Den objek-
tiva aspekten innebär att man objektivt ser till hur skadan uppkommit samt om det förelig-
ger ett orsakssamband mellan skadan och handlandet. Med den subjektiva aspekten som 
utgångspunkt ser man till skadevållaren, revisorn i det här fallet, som person och dennes 
förutsättningar.174 I princip görs bedömningen i första hand genom en objektiv metod för 
att klargöra storleken på revisorns ansvarsområde, vad som rimligen kan krävas av en revi-
sor till ett företag av en viss storlek beroende av företagets storlek, omsättning och struktur. 
I andra hand kan en subjektiv bedömning komma att göras.175 

5.3.1 Orsakssamband mellan skada och handling 

Det krävs ett orsakssamband, eller adekvat kausalitet som det också kallas, mellan skadan 
och den företagna handlingen eller underlåtenheten, för att revisorn skall kunna bli ansvarig 
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och krävas på skadestånd.176 Adekvat kausalitet anses ej föreligga om skadan hade kunnat 
uppkomma vare sig revisorn upptäckt försummelsen eller inte.177 Trots att revisorn kan an-
ses ha agerat oaktsamt, och i slutändan ansetts ha varit culpös, innebär inte det att han au-
tomatiskt blir skadeståndsskyldig, utan det krävs att en ekonomisk skada kan påvisas.178 

Skadan skall ha orsakats på grund av att han har handlat uppsåtligt eller oaktsamt genom 
handling eller underlåtit att handla. Revisorn är inte skyldig att utge ett högre belopp än det 
som motsvarar den uppkomna skadan som hans försummelse orsakat. I fall då revisorn 
under lång tid brustit i sin kontroll, kan revisorn bli ansvarig för hela skadan då man hade 
kunnat göra något åt det som förebringade förlusten om det inte brustit i kontrollen. 

Det finns även ett ansvar för rena förmögenhetsskador i utomobligatoriska förhållanden 
som vållats genom överträdelse av bolagsordningen eller ABL, även om det inte handlat 
om brott.179  

5.4 Revisorns externa skadeståndsansvar  
Revisorns skadeståndsansvar för skador mot aktieägare och tredje man är ett utomobligato-
riskt ansvar. Ett sådant skadeståndsansvar förutsätter att revisorn har brutit mot ABL, revi-
sionslagen eller bolagsordningen och på det här sättet vållat skada mot aktieägare och tredje 
man.180 Ansvaret mot tredje man motiveras med att revisorns uppdrag innefattar även att se 
till att regler i ABL, som är till för att skydda aktieägare, bolagsborgenär och annan tredje 
man inte överträds. En sådan lag är reglerna om årsredovisningen.181 Den har ju som syfte 
att skydda både bolaget och tredje man. Till exempel skulle tredje man kunna lämna kredit 
till bolaget beroende på uppgifter som kan finnas i årsredovisningen. Även aktieköp kan 
grundas på denna. Om en revisor inte skulle påpeka och göra något åt den eventuellt orik-
tiga uppgiften i årsredovisningen, kan han bli skadeståndsskyldig för det.182  

Revisorn har även ett prospektansvar, vilket innebär att han kan bli skadeståndsansvarig vid 
fel i prospekt. Om felet i prospektet beror på att man överträtt en regel som inte finns i 
ABL, ÅRL eller bolagsordning regleras inte skadeståndsansvaret av ABL utan enligt all-
männa skadeståndsrättsliga principer. En skada som drabbats aktietecknare på grund av fel 
i prospekt utgör en ren förmögenhetsskada. Är denna skada uppkommen i ett kontrakts-
förhållande är den ersättningsgill om den vållats uppsåtligen eller av oaktsamhet. Ibland kan 
detta ansvar även vara strikt och i dessa situationer beror alltså ansvaret inte på culpa.183 
Enligt 2 kap 4 § Skadeståndslagen är ren förmögenhetsskada utanför kontraktsförhållanden 
ersättningsgill då den vållats genom brott. I praxis har HD utvidgat ansvaret för ren förmö-

                                                

176 15 kap 2 § ABL. 

177 Dotevall, Rolf Bolagsledningens skadeståndsansvar sid 48.  

178 15 kap 2 § ABL.  

179 SOU 1995:44 sid 252. 

180 Aspholm, Ingalill, Rättsekonomisk analys av revisors skadeståndsansvar i Norden sid 16. 

181 Lag (1995:1554) om årsredovisning. 

182 15 kap 2 § ABL, se även SOU 1995:44 sid 253. 

183 SOU 2001:1 sid 260. 
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genhetsskada i utomkontraktuella förhållanden och har samtidigt sagt att ersättningsskyl-
digheten för ren förmögenhetsskada som inte vållats genom brott utanför ett kontraktsför-
hållande kräver stöd i lag.184  

5.5 Skadeståndsansvaret vid anmälningsskyldigheten 
Generellt sett kan revisorn begå två större misstag när det gäller hans anmälningsskyldighet 
vid misstanke om brott. För det första kan han anmäla ett brott som inte är ett brott och 
för det andra kan han avstå från att göra anmälan av en händelse som senare visar sig vara 
ett brott. Då en revisor gör misstaget att anmäla ett brott som inte är begånget kan han bli 
ansvarig för den skada som kan ha uppstått på grund av felaktiga uppgifter som han har 
lämnat till åklagaren och om han också har haft en skälig anledning till att anta att uppgif-
terna varit oriktiga.185 En revisor skall dock inte bli skadeståndsskyldig för att han har gjort 
en felaktig anmälan till åklagare om misstanke om brott som grundar sig på en oriktig 
straffrättslig bedömning.186 Revisorn kan däremot bli skadeståndsskyldig enligt 15 kap 2 § 
ABL då han försummar sin plikt att underrätta styrelsen som föreligger enligt 10 kap 39 § 
ABL. 

Då revisorn avstår från att göra en anmälan om brott på grund av försummelse leder denna 
passivitet till disciplinära åtgärder. Revisorsnämnden kan om en revisor handlar med uppsåt 
eller på annat sätt verkar oredligt besluta om upphävelse av revisors godkännande eller auk-
torisation samt ge en varning eller erinran.187 Men då hans underlåtande att anmäla beror på 
en felaktig straffrättslig bedömning åläggs han inget skadeståndansvar.  

5.6 Sammanfattning 
För att revisorn skall bli skadeståndsskyldig krävs att hans handlande eller underlåtenhet att 
handla beror på culpa och att detta på ett adekvat sätt har samband med den skada som 
uppstått. Revisorn har både ett internt ansvar gentemot bolaget och ett externt ansvar mot 
bolagets intressenter. Enligt 15 kap 2 § ABL föreligger ett skadeståndsansvar då han på 
grund av oaktsamhet eller uppsåt skadar bolaget vid fullgörandet av sitt uppdrag. I de fall 
då revisorn enligt sin anmälningsskyldighet underlåter att anmäla misstanke om brott och 
denna underlåtenhet beror på försummelse åläggs revisorn disciplinära åtgärder av Revi-
sorsnämnden. Då hans underlåtenhet beror på en felaktig straffrättslig bedömning åläggs 
han inte något ansvar. Det samma gäller då han på grund av en felaktig straffrättslig be-
dömning anmäler ett brott som inte är ett brott, men när hans felaktiga anmälan av ett 
brott beror på oriktiga uppgifter som han skäligen kunnat misstänka vara oriktiga blir han 
skadeståndsskyldig enligt 15 kap 2 § ABL. Detta skadeståndsansvar uppstår även i de fall då 
han först måste underrätta styrelsen men försummar det innan anmälan görs. 

 I nästa kapitel följer vår analys av anmälningsskyldigheten kontra revisorns roll som obe-
roende granskare. 

                                                

184  NJA 1987 s 692, se även SOU 2001:1 sid 261. 

185 15 kap 2 §  ABL och 10 kap 40 § ABL. 

186 Prop. 1997/98:99 sid 167. 

187 22 § Revisorslagen.  
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6 Anmälningsskyldigheten kontra oberoendet 

6.1 Inledning 
Syftet med uppsatsen är att göra en analys över rättsområdet de lege lata över de fall då det 
föreligger problem mellan revisorns anmälningsskyldighet och oberoende. Enligt 10 kap 38 
§ ABL skall revisor anmäla vid nivån ”kan misstänkas”. Detta begrepp har lett till en del 
oklarheter och problem på området då det är odefinierat i förarbetena och lagtext. Vi vill 
också diskutera tidsfristerna vid oskäligt dröjsmål enligt 10 kap 39 § ABL samt tvåveckors-
fristen enligt 10 kap 40 § ABL. Det föreligger också problem för revisorn att göra en riktig 
straffrättslig bedömning och det kan ifrågasättas om han har rätt kompetens för att göra ett 
sådant avgörande. Med tanke på dessa oklarheter kan det även ifrågasättas och diskuteras 
om det är rätt att ålägga revisorn ett skadeståndsansvar i sammanhanget. Vi skall analysera 
anmälningsplikten i förhållande till revisorns oberoende ställning vilket även inbegriper 
hans tystnadsplikt. Slutligen skall vi utröna huruvida anmälningsplikten är ett väl fungeran-
de redskap för att minska den ekonomiska brottsligheten i aktiebolag och om det väger 
tyngre än revisorns oberoende. 

6.2 De lege lata 
I denna del kommer vi att behandla problem enligt gällande rätt då det gäller huruvida an-
mälningsplikten är förenlig med revisorns roll. Problem uppkommer redan när det råder 
osäkerhet över vid vilken misstankegrad en revisor skall anmäla samt över den straffrättsli-
ga bedömningen som skall göras. Anmälningsplikten kan vidare leda till problem vad det 
gäller förtroendefrågor samt huruvida det är rätt att ålägga revisorn ett skadeståndsansvar. 

6.2.1 Nivån av misstanke då revisorns anmälan görs 

 I 10 kap 38 § ABL föreskrivs att en anmälan skall göras då revisorn finner att det kan miss-
tänkas att brott har begåtts. Detta har lett till osäkerhet bland revisorerna då begreppet var-
ken är definierat i lag eller förarbete. Lagstiftarens syfte var att uttrycket skulle tolkas utifrån 
begreppet ”kan misstänkas” enligt 7 kap 16 § konkurslagen.188 Enligt EBM ligger begreppet 
på en något högre grad av misstanke än begreppet ”anledning att anta”, vilket är den lägsta 
grad av misstanke i brottsutredningar.189 Trots att misstankegraden ligger på en låg nivå har 
det visat sig att revisorerna gör sin anmälan på en mycket högre nivå. Enligt en utredning 
som brottsförebyggande rådet utfört visas att revisorerna inte gör sin anmälan förrän de är 
säkra. Det visar sig att fyra av fem revisorer vill vara säkra till åtminstone 75 % på att brott 
föreligger innan de gör en anmälan.190 Att en revisor anmäler på en högre nivå kan förklaras 
med flera orsaker. Ett exempel kan vara att revisorn inte vill skada det bolag han arbetar för 
genom att försämra bolagets rykte. Ett annat kan vara att revisorn sedan länge har agerat 
utifrån sin tystnadsplikt och denna fortfarande präglar honom.191 En ytterligare orsak kan 
vara att revisorn måste vara helt säker när han skall avge en oren revisionsberättelse och på 
                                                

188 Prop. 1997/98:99 sid 160. 

189 Revisorers åtgärder vid misstanke om brott, rapport 2004:3 EBM sid 8. 

190 Revisorernas anmälningsskyldighet, rapport 2004:4 forskning om ekonomisk brottslighet BRÅ sid 12. 

191Stetler, Carljohan, Ljung, Cecilia, Balans 8-9/2000 sid 21. 
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grund av detta finner det vara ovant att vidta åtgärder på en så låg misstankenivå.192 Revi-
sorn kan även ha en nära relation med företagsledningen och av den anledningen kan det 
föreligga en viss rädsla att eventuellt mista en klient och förlora sitt anseende vid en oriktig 
anmälan. Med anledning av att revisorerna i praktiken anmäler på en högre misstankenivå 
än vad begreppet ”kan misstänkas” syftar till, hävdar vi att det inte torde föreligga några 
problem eller finnas risker för revisorerna att kunna göra en felaktig anmälan sett utifrån 
deras perspektiv. Vad vi menar är att risken att en anmälan skulle göras på en lägre miss-
tankenivå än vad lagstiftaren avsett är liten. Av detta anser vi det förklaras varför det inte 
finns någon praxis på området. 

 Vi anser att det finns anledning till att vara kritiska till förarbetenas sätt att förklara be-
greppet ”kan misstänkas”. Det är ju svårigheterna till att förstå begreppet som har lett till 
problem för revisorerna och även för anmälningsplikten. Enligt oss borde det i förarbetet 
ha funnits en tydligare förklaring till begreppets egentliga innebörd och inte endast en hän-
visning till konkurslagens anmälningsplikt. Särskilt med tanke på att begreppet inte heller är 
definierat i konkurslagens förarbete. Det råder även en avsaknad av praxis på området vad 
gäller konkursförvaltares anmälningsplikt och innebörden i uttrycket ”kan misstänkas”.193 

6.2.2 Låg misstankenivå 

En låg misstankenivå får den konsekvensen att många felaktiga anmälningar kan komma att 
göras då revisorn inte behöver ha en hög grad av säkerhet i sin bedömning. Felaktiga an-
mälningar kan leda till skada för bolaget då dessa kan få konsekvenser som dåligt rykte och 
skadat förtroende. Vi anser att en sådan låg misstankenivå är förenlig med revisorns upp-
drag endast på grund av att underrättelseskyldigheten194 till styrelsen finns. På grund av un-
derrättelseskyldigheten kan felaktiga misstankar hindras innan en anmälan görs. Enligt oss 
leder även en underrättelse till styrelsen till att bolagets förtroende för revisorn upprätthål-
les. Däremot anser vi inte detta vara tillräckligt för att försvara en låg misstankenivå då det 
fortfarande finns undantag ifrån underrättelseskyldigheten. Man kan även ifrågasätta om 
det är förenligt med rättssäkerheten att anmäla på en sådan låg misstankenivå som reviso-
rerna gör. I EBM:s rapport påpekas dock att en oriktig anmälan inte är konstigare än att 
vissa personer som grips av polis inte alltid lagförs. Detta anses som självklart i en rätts-
stat.195   

  

6.2.3 Bedömning över när ett brott anses begånget 

Med anledning av att det finns vissa förutsättningar som skall vara uppfyllda för att ett 
brott skall anses vara begånget är det intressant att göra en bedömning över vilka rekvisit 
som anses föreligga då revisorn gör sin anmälan vid misstanke om brott. I bedömningen av 
om brott har begåtts skiljer man på objektiva och subjektiva rekvisit.(Se avsnitt om bedöm-
ning av brott i kap 3.6) Då inte de objektiva rekvisiten är uppfyllda anses inte ett brott före-

                                                

192 Strömkvist, Anders, Juridisk tidsskrift 2000/01 sid 486. 

193 Ekonomiska brott i aktiebolag - revisorns handlingsplikt enligt ABL sid 42. 

194 10 kap 39 § ABL. 

195 Revisorers åtgärder vid misstanke om brott, rapport 2004:3 EBM sid 30. 



 Anmälningsskyldigheten kontra oberoendet 

 32 

ligga. De subjektiva rekvisiten i bedömningen handlar om att den misstänkte begått brottet 
med oaktsamhet eller uppsåt.196 För att ett straffansvar skall uppkomma måste de objektiva 
rekvisiten vara täckta av de subjektiva.197 Då revisorn gör sin bedömning huruvida brott fö-
religger måste han först jämföra den ifrågasatta handlingen med de objektiva rekvisiten i 
brottsbeskrivningen. Om dessa stämmer överens borde ett brott kunna misstänkas och re-
visor har vid den här punkten en skyldighet att göra anmälan enligt ABL. De subjektiva 
rekvisiten, vilka leder till straffansvar måste inte revisorn ta hänsyn till i den här bedöm-
ningen.198 Vid den låga grad av misstanke som revisorn anmäler vid behöver han inte ta 
hänsyn till om det misstänkta brottet begåtts med oaktsamhet eller uppsåt. 

6.2.4 Konkursförvaltares och revisors straffrättsliga bedömning 

Konkursförvaltare har en anmälningsskyldighet som liknar revisorns. I förarbetet till an-
mälningsplikten görs en hänvisning till konkurslagens uttryck ”kan misstänkas”. Därav an-
ser vi det vara av vikt att ta hänsyn till den utredning som gjorts angående brott i kon-
kurs199. I den görs bland annat en bedömning över vid vilken grad av misstanke en kon-
kursförvaltare gör sin anmälan till åklagare då han kan misstänka brott i samband med en 
konkurs. Från denna bedömning dras slutsatsen att en konkursförvaltares anmälan förut-
sätter att åtminstone den subjektiva täckningen ”kan förekomma”.200 Enligt EBM borde 
samma tillämpning kunna göras på revisorns bedömning. Konsekvensen skulle i så fall bli 
att revisorn kan underlåta att göra en anmälan i de fall då ej oaktsamhet eller uppsåt förelig-
ger i samband med det misstänkta brottet.201 

Med anledning av att en konkursförvaltares brottsanmälan görs på en misstankenivå där 
även subjektiva rekvisit tillämpas, menar vi att det finns anledning att ifrågasätta graden av 
misstanke vad gäller revisorns anmälningsskyldighet. Vi anser detta eftersom förarbetet till 
lagen om revisors anmälningsplikt gör en hänvisning till konkurslagens förarbete angående 
vad som avses med begreppet ”kan misstänkas”. Vi har härav dragit följande slutsats att re-
visorns misstankegrad troligtvis ligger högre än vad som tidigare antagits då vi gör en ana-
log tolkning av konkursförvaltarens anmälningsplikt. 

6.2.5 Hög misstankenivå 

Vi drar slutsatsen att konsekvensen av att anmälan görs på en högre misstankenivå är att 
revisorn måste vara mer säker på sin bedömning innan han kan göra sin anmälan, vilket 
också leder till att revisorn behöver en högre juridisk kompetens för att göra sin straffrätts-
liga bedömning. Emellertid anser vi att en högre misstankenivå leder till att färre felaktiga 
anmälningar skulle förekomma, vilket i sin tur skulle leda till en ringare skada för bolaget. 
En oriktig anmälan mot bolaget kan leda till ett försämrat rykte och även till en lägre aktie-
kurs. Det kan även leda till att kreditgivare inte vill ge bolaget kredit. Denna skada borde 

                                                

196 Revisorers åtgärder vid misstanke om brott, rapport 2004:3 EBM sid 3. 

197 Revisorers åtgärder vid misstanke om brott, rapport 2004:3 EBM sid 3. 

198 Revisorers åtgärder vid misstanke om brott, rapport 2004:3 EBM sid 4. 

199 Rubicon.  

200 Revisorers åtgärder vid misstanke om brott, rapport 2004:3 EBM sid 4. 

201 Revisorers åtgärder vid misstanke om brott, rapport 2004:3 EBM sid 5. 
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lagstiftaren vilja förhindra. Av denna anledning kan man ifrågasätta den låga misstankeni-
vån. Skälet till den låga nivån är att det skall bli lättare för revisorerna att göra den straff-
rättsliga bedömningen. Dock anser vi inte dessa lida någon större skada eftersom en sådan 
bedömning inte är förknippad med skadeståndsansvar och därför att de endast behöver 
anmäla brott inom det egna granskningsområdet. (Se vidare brottskatalogen i kap 2.4.) Vi 
hävdar att misstankenivån kan vara på en högre nivå med den innebörden att revisorerna 
också kan komma att behöva ta hänsyn till rekvisiten oaktsamhet och uppsåt i sin bedöm-
ning, utan att revisorernas roll och uppgifter påverkas avsevärt. Vi anser att en högre miss-
tankenivå på grund av detta skulle skydda bolaget och dess aktieägare mot skada av en 
felaktig anmälan. Anmälningsskyldighetens yttersta syfte är att skydda bolaget mot ekono-
misk brottslighet, men detta bör vägas mot att bolaget kan komma till skada genom oriktiga 
anmälningar vid en låg misstankenivå. 

Då vi förespråkar en ökad misstankenivå vill vi även visa att en sådan inte påverkar revi-
sorns oberoende roll på ett negativt sätt. Vi anser inte att en ökad misstankenivå skulle leda 
till ett minskat förtroendet ifrån intressenternas och allmänhetens sida. Generellt anmäls de 
flesta andra brott på en nivå där man förutsätter att åtminstone culpa förelegat. Vår åsikt är 
även att inte aktieägarna skulle påverkas negativt då dessa såsom bolaget kan ta skada av 
den felaktiga anmälan. Vi anser inte heller att revisorns ansvar skulle ökas, eftersom han 
fortfarande inte kan bli skadeståndsansvarig av den straffrättsliga bedömning han gör. Vår 
slutsats är att en högre nivå av misstankebegreppet inte kommer att påverka revisorns roll 
som oberoende granskare. Vi har också kommit fram till att en av konsekvenserna av en 
högre misstankenivå är att den bedömning som görs av huruvida revisorn genom försum-
melse underlåtit att handla eller ej kommer att påverkas.202 När misstankegraden är låg bor-
de det då bedömningen görs krävas mer av revisorn när han vill visa att han ej försummat 
att handla. Vår slutsats är att en högre misstankenivå av denna anledning leder till att det in-
te är lika lätt för revisorn att försumma sin plikt att handla enligt anmälningsskyldigheten.  

6.2.6 Tidsfristen för underrättelse till styrelsen 

Även begreppet oskäligt dröjsmål som finns i 10 kap 39 § ABL kan vara svårtolkat. Enligt 
förarbeten till lagen skall begreppet tolkas från fall till fall. Revisorn skall ha erforderlig tid 
på sig att kunna göra sin straffrättsliga bedömning samtidigt som det måste ske så pass fort  
att inte bolaget hinner skadas.203 Vi anser att även detta begrepp kan leda till viss osäkerhet 
och förvirring bland revisorerna. Revisorn kan inte bli skadeståndsansvarig då han underlå-
ter att anmäla brott om det beror på en felaktig straffrättslig bedömning, men däremot kan 
han få en erinran eller varning om hans underlåtenhet att handla beror på försumlighet.204 
Även en för tidig anmälan kan leda till skada för bolaget om misstanken senare visar sig va-
ra obefogad. Också i denna situation är revisorn skyddad eftersom en sådan anmälan byg-
ger på en felaktig straffrättslig bedömning, vilken inte leder till något skadeståndsansvar för 
revisorn. Vår reflektion är att en revisor skulle kunna bli ansvarig om han misstänker brott 
men missbedömer tidsfristen i detta begrepp och väntar för länge med att göra en anmälan. 
Med anledning av detta borde begreppet vara tydligare definierat i förarbetet. 

                                                

202 22 § Revisorslagen. 

203 Prop. 1997/98:99 sid 272. 

204 22 § Revisorslagen. 
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6.2.7 Den straffrättsliga bedömningen 

Man kan fråga sig om det är rätt att revisorn som inte har juridisk kompetens skall behöva 
göra en straffrättslig bedömning. Enligt förarbetena till lagen ansåg flera remissinstanser att 
revisorn saknar den straffrättsliga kunskapen som behövs för att kunna avgöra om en an-
mälan bör göras. Det här är en av anledningarna till att lagen har stiftats på det sättet att 
anmälningsplikten endast träder in vid de brott som har anknytning till revisorns normala 
granskningsområde.205 För att underlätta för revisorn att göra den straffrättsliga bedöm-
ningen har man också skapat en brottskatalog och utformat misstankenivån låg. Då revi-
sorn inte åläggs något skadeståndsansvar vid en felaktig straffrättslig bedömning behöver 
han inte heller vara rädd för att göra en felaktig anmälan.206 Däremot anser vi att en felaktig 
straffrättslig bedömning som leder till en oriktig anmälan kan leda till att förtroendet från 
bolagets sida gentemot revisorn kan skadas samt att hans rykte kan försämras. Vi drar slut-
satsen att även om man befriat revisorn från skadeståndsansvar vid en felaktig bedömning 
har man ändå ålagt honom ett visst straff genom de negativa konsekvenserna ett brutet för-
troende från bolaget, som är hans arbetsgivare kan bidraga till. 

6.2.8 Rättssäkerheten kontra anmälningsskyldigheten 

Frågan är om anmälningsplikten är förenlig med rättssäkerheten. Det vi syftar till är revi-
sorns skyldighet att underrätta styrelsen enligt 10 kap 39 § ABL som ger ledningen en möj-
lighet till att åtgärda brottet. Man ger ju i och med detta en brottsling möjligheten till att åt-
gärda sitt brott och inte drabbas av något ansvar. Vi anser att det här kan leda till upprep-
ning av brottet då man vet att det alltid finns en möjlighet att åtgärda det ifall man blir upp-
täckt. I en sådan situation skulle dock revisorn kunna göra bedömningen vid upprepade fall 
av brott att underrättelsen skulle framstå som meningslös och på det här sättet gå direkt till 
åklagaren enligt 10 kap 40 § ABL. I förarbetet till lagen övervägdes denna fråga huruvida 
rättssäkerheten är förenlig med anmälningsplikten. Det konstaterades att det råder en kon-
flikt angående den ekonomiska brottsligheten och att önskemålen om effektivitet måste vä-
gas mot önskemålen om rättssäkerhet.207 Då brottet åtgärdats av styrelsen har revisorn inte 
längre en anmälningsskyldighet. Huruvida han ändå har möjlighet att göra en anmälan om 
brottet till åklagaren bestäms av tystnadsplikten i 10 kap 37 § ABL.208 Brottets åtgärdande 
har endast betydelse i det civilrättsliga sammanhanget. Vad som menas är att det inte finns 
någon möjlighet att vidta rättelse i ett straffrättsligt hänseende. Rättelsen får endast den 
verkan att revisorns anmälningsskyldighet upphör. Konsekvensen av detta är att gärnings-
mannen fortfarande har samma risk att åtalas i de fall brottet kan uppdagas på annat sätt.209 
Trots detta anser vi det finnas en risk att dessa brott aldrig upptäcks och anmäls, då revi-
sorn som begränsas av sin tystnadsplikt kan vara den ende som har vetskap om brottet. (Se 
nedan i kap 6, de lege ferenda 6:3) Vår mening är att rättsäkerheten inte är helt fullständig 
på grund av detta. 

                                                

205 Prop. 1997/98:99 sid 156. 

206 Prop. 1997/98:99 sid 167. 

207 SOU 1995:44 sid 16. 

208 Prop. 1997/98:99 sid 272. 
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6.2.9 Anmälningsskyldighetens effekt vid förebyggandet av den eko-
nomiska brottsligheten 

Syftet med anmälningsplikten ifrån lagstiftarens sida är att den ekonomiska brottsligheten i 
bolaget skall förebyggas.210 Men det kan även finnas en risk att den ekonomiska brottslighe-
ten istället ökar på grund av att förtroendet för revisorn ifrån företagsledningens sida mins-
kar, vilket kan leda till att revisorn får mindre tillgång till information och uppgifter.211  Med 
tanke på hur anmälningsplikten är utformad hävdar vi att det inte borde finnas någon risk 
att den ekonomiska brottsligheten kommer att öka istället för att minska. Vi grundar detta 
på är att vi inte anser risken vara så stor till att förtroendet för revisorn skulle minska då 
han före sin anmälan måste underrätta styrelsen om sina misstankar. Brottsförebyggande 
rådet påpekar att många av de brott revisorn har hittat genom sin anmälningsplikt troligtvis 
aldrig annars skulle ha upptäckts.212 Det är enligt oss ett bra betyg, men i och med att an-
mälningsplikten är så pass ny kan det vara svårt att redan avgöra hur bra den bekämpar den 
ekonomiska brottsligheten. 

6.2.10  Revisorns lojalitet gentemot bolaget 

Orsaken till att revisorn skall vara oberoende är att intressenter och bolaget skall ha förtro-
ende för honom. Revisorns oberoende gentemot intressenterna påverkas på ett positivt sätt 
av anmälningsplikten då revisorn har en skyldighet att anmäla misstänkta brott. Anmäl-
ningsplikten skulle också kunna förstöra förtroenderelationen som finns mellan företags-
ledning och revisor. Då förtroendet från företagsledningens sida saknas kan det leda till en 
situation då revisorn inte får den information han behöver för att kunna göra en objektiv 
revision. Effekten är att hans oberoende roll påverkas negativt. För att förhindra denna si-
tuation har lagstiftaren bestämt att revisorn först skall göra en underrättelse till företagsled-
ningen om de misstankar han har om brottet innan han kan göra sin anmälan till åklaga-
ren.213 Det som enligt oss gör anmälningsplikten förenlig med oberoendet är att man har 
ålagt revisorn en skyldighet om att han måste underrätta styrelsen först. Vi anser att denna 
underrättelse bör leda till att styrelsen inte känner sig förbisedd då möjligheten att rätta till 
sina eventuella fel finns. Vi tycker att lagstiftaren på det här sättet har hittat en väg då både 
de utomståendes intressen tillgodoses genom att förtroendet för bolaget upprätthålls samt 
att förtroendet för revisorn består då bolaget ges en möjlighet att rätta till sitt fel. Det even-
tuella brottet är alltså inte direkt ålagt med ett straff. Underrättelsen enligt 10 kap 39 § ABL 
skulle även kunna leda till en bra kommunikation och diskussion mellan företagsledningen 
och revisorn. Vi anser även att fristen för revisorn att göra en anmälan till åklagaren bör 
förlängas, eftersom detta skulle leda till att företagsledning och revisor får mer tid på sig att 
diskutera och komma fram till om ett brott överhuvudtaget föreligger. Vi anser att förtro-
enderelationen mellan revisorn och företagsledning skulle påverkas positivt av en längre 
frist.(Se vidare nedan i kap 6, de lege ferenda 6.3) Dock måste hänsyn tas till att en för lång 
frist kan leda till skada för intressenterna.  

                                                

210 SOU 1999:43 sid 228. 

211 Prop. 1997/98:99 sid 163. 

212 Revisorernas anmälningsskyldighet, BRÅs rapport 2004:4 sid 25. 
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6.2.11 Tystnadsplikten kontra anmälningsplikten 

Tystnadsplikten är en del av oberoendet och är även viktig för förtroenderelationen som 
skall finnas mellan företagsledning och revisor. Tystnadsplikten har alltså till största del att 
göra med förtroende, både när det gäller relationen mellan revisor och bolag och när det 
gäller mellan bolag och allmänhet. Då tystnadsplikten är så pass viktig är det relevant att 
ifrågasätta hur mycket anmälningsplikten får göra avkall på denna utan att förstöra förtro-
endet. Eftersom vi anser anmälningsplikten vara ett bra redskap för att förebygga den eko-
nomiska brottsligheten är anmälningsskyldigheten vid en avvägning mot total tystnadsplikt 
en bra kompromiss. Anledningen till vår åsikt är att utformningen av anmälningsplikten är 
på ett sådant sätt att man till en hög grad behåller informationen inom företaget innan en 
anmälan eventuellt göres på grund av underrättelsen till styrelsen enligt 10 kap 39 § ABL.  

6.2.11.1  Skillnad mellan tystnadsplikt i realiteten och i teorin 

Om revisorn under ett uppdrag åt ett annat bolag hittar upplysningar om det första bola-
gets förhållande föreligger enligt FAR ingen plikt att vidta åtgärder om en tystnadsplikt föl-
jer av det andra uppdraget vilken hindrar honom ifrån att använda dessa upplysningar.214 
Men trots att revisorn har tystnadsplikt gentemot det andra bolaget angående information 
han där kan finna om det första bolaget anser vi ändå att revisorn tar med sig informatio-
nen i tanken. Enligt oss kan konsekvensen bli att han utför granskningen med den nya in-
formationen i åtanke och på det här sättet kan hitta felet på ett lagenligt sätt. Vi hävdar att 
även om revisorn enligt lagen215 skall bortse från denna information är det sålunda en 
mänsklig omöjlighet. Vi anser med anledning av det här att det föreligger en skillnad mellan 
tystnadsplikten i realiteten och i teorin.  

6.2.12 Skadeståndsansvaret 

Om revisorn försummar att underrätta styrelsen enligt 10 kap 39 § ABL innan han gör sin 
anmälan till åklagaren kan han bli skadeståndsansvarig enligt 15 kap 2 § ABL. Undantag 
från att göra en underrättelse föreligger då revisorn kan anta att företagsledningen inte skul-
le vidta några skadeförebyggande åtgärder.216 Med anledning av det här anser vi att revisorn 
ställs i en situation där han måste göra en bedömning av företagsledningens handlingsför-
måga. Det räcker alltså inte med att han måste göra en straffrättslig bedömning av om brott 
överhuvudtaget föreligger, utan han måste också göra en bedömning av om anmälan kan 
ske till åklagaren utan att först behöva underrätta styrelsen. Vi ifrågasätter om det är rätt att 
ålägga honom ett skadeståndsansvar om han skulle göra en felaktig bedömning över om 
underrättelse till styrelsen skall ske. Vi tror att detta borde leda till att revisorn alltid för att 
försäkra sig underrättar styrelsen. Vår tolkning av denna undantagsregel i 10 kap 39 § ABL 
vilken är följd av ett skadeståndsansvar, är att lagstiftaren fäster stor vikt vid att förtroende-
relationen mellan revisorn och bolag skall bestå. Vi anser också att vid en låg misstankenivå 
bör revisorn ha större anledning att underrätta styrelsen först eftersom dessa misstankar in-
te är lika säkra som vid en hög nivå. Skulle revisorn anmäla ett brott som inte är ett brott 
utan att underrätta styrelsen först blir han skadeståndsansvarig. Undantag finns då revisorn 
kan anta att inte brottet kommer att åtgärdas och denna situation har större risk att före-

                                                

214 Ekonomiska brott i aktiebolag - revisorns handlingsplikt enligt ABL sid 40.  

215 26 § Revisorslagen. 

216 10 kap 39 § ABL. 
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komma då brottet överhuvudtaget finns. Vid en hög misstankenivå finns det troligtvis hög-
re risk att ett brott verkligen är ett brott och att undantagssituationerna kan uppstå.  

Vi anser att ett alltför tungt skadeståndsansvar när det gäller revisorns anmälningsplikt kan 
få konsekvensen att han inte längre vågar utföra sitt yrke, vilket skulle kunna leda till svå-
righeter med att hitta kompetenta revisorer. Frågan är om det överhuvudtaget är relevant 
att ålägga revisorn ett skadeståndsansvar förknippat med en uppgift som egentligen inte 
från början passar in i hans roll. Eftersom lagstiftaren har valt att begränsa ansvaret till att 
gälla endast då revisorn med uppsåt givit oriktiga uppgifter217 eller underlåtit att underrätta 
styrelsen218 på ett felaktigt sätt anser vi detta skadeståndsansvar vara förenligt med anmäl-
ningsplikten och inte påverka revisorns roll negativt. Vi anser att bolaget till stor del skyd-
das genom att skadeståndsansvaret endast förekommer i de fall då bolaget lider skada av att 
revisorn fullgjort sin anmälningsplikt men på ett felaktigt sätt.  

6.2.13 Bolagets skada och revisorns ansvar 

En misstanke om brott som är felaktig kan även få förödande konsekvenser för bolaget. 
Det kan leda till att bolaget kommer till skada för att omvärlden och eventuella framtida ak-
tieägare får en negativ bild av bolaget. Bolagets förtroende gentemot allmänheten kan ska-
das vilket kan leda till en sämre aktiekurs och ett minskat intresse för aktierna. Det kan 
även leda till att kreditgivarna blir skeptiska och inte vill ge lån, pant osv. Lagstiftaren har 
ålagt revisorn ett skadeståndsansvar då han gör en felaktig anmälan med uppsåt. Dock som 
ovan sagts föreligger inget skadeståndsansvar vid en felaktig straffrättslig bedömning. Vi 
tycker det är försvarbart att revisorn inte åläggs skadeståndsansvar förrän han handlat med 
uppsåt eftersom lagen vill skydda revisorn, men utifrån det skadelidande bolagets synpunkt 
kan det vara klandervärt med tanke på den skada bolaget kan lida av att revisorn anmält fel-
aktigt. Det är bolaget som blir den skadelidande då man för att kunna ha anmälningsplikten 
måste skydda revisorn genom att ålägga honom en låg grad av misstanke vid hans anmälan. 

6.2.14 Anmälningsskyldigheten i konsultrollen 

Revisorn skulle få ett vidare granskningsområde om han tar med sig sitt granskningsyrke in 
i konsultrollen. Enligt förarbetena skulle ett sådant åläggande innebära en vidare handlings-
plikt än vad som gäller för andra rådgivare. Å andra sidan anses det i förarbetet att om revi-
sorn skulle ha anmälningsplikt endast i sin roll som granskare skulle det bli svårt för revi-
sorn att hålla isär sina olika roller. En annan anledning till att anmälningsplikten borde före-
ligga vid konsultuppdraget enligt förarbetet är att revisorn har en skyldighet att göra en an-
märkning i revisionsberättelsen även i sin roll som konsult och inte endast som granskare 
och detta anses kunna gälla även anmälningsskyldigheten.219 Vi är av den åsikten att då revi-
sorn misstänker brott i det egna bolaget vid en konsultation i andra frågor än den sedvanli-
ga granskningen äger en handlingsplikt rum även här, eftersom fler brott på det här sättet 
kan förhindras och vi anser det vara förenligt med hans roll (Se vidare nedan i kap 6, de 
lege ferenda i 6.3). Konsekvensen av anmälningsplikten i rollen som konsult är att revisorn 
får en vidare handlingsplikt i sin kombinerade yrkesroll. Vi ifrågasätter om detta är relevant 

                                                

217 15 kap 2 § ABL och 10 kap 40 § ABL. 

218 10 kap 39 § ABL. 
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med tanke på att andra rådgivares220 handlingsplikt inte innebär en skyldighet att anmäla vid 
misstanke om brott. En ekonomisk rådgivare kan ju till exempel ha samma kunskaper som 
en revisor med endast den skillnaden att han inte bär på en revisorstitel. Trots detta har vi 
kommit fram till att revisorn bör vara ålagd en anmälningsplikt även i hans roll som kon-
sult.(Se vidare angående en vidare anmälningsplikt nedan i kap 6 de lege ferenda 6.3.)  

6.2.15 Är brottskatalogen komplett och relevant för anmälningsskyl-
digheten? 

Inom brottskatalogen kan vissa brott vara svårare att bevisa än andra. Ett exempel på detta 
kan vara då VD:n har missbrukat sin ställning i företaget genom att begå trolöshet mot hu-
vudman221 genom att t ex genomsöka ett kundregister för egen räkning. Eftersom det före-
ligger svårigheter med att upptäcka sådana brott anser vi det också vara svårt för revisorn 
att upptäcka och göra en anmälan på dessa. Andra brott som skulle kunna tänkas vara 
svårupptäckta för revisorn kan vara bestickning och mutbrott. Exempelvis kan det vara 
svårt att dra gränsen för vad som är en generös rabatt och vad som är en bestickning222. Vi 
anser att brottskatalogen är till stor del heltäckande, men att det ändå kan uppstå en situa-
tion då revisorn hittar ett brott som inte tillhör brottskatalogen. Eftersom revisorns anmäl-
ningsskyldighet begränsas av brottskatalogen har han i sin roll som revisor ingen skyldighet 
att anmäla dessa brott.223 Å ena sidan finns en anledning till att brottskatalogen existerar 
och det är för att revisorn inte skall behöva göra undersökningar utöver sitt gransknings-
område och för att han skall ha vetskap om vad området är. Å andra sidan om man ser till 
det generella syftet med revisionen bör även brott utanför brottskatalogen anmälas för att 
fullt ut skydda intressenterna. (Se vidare nedan i kap 6, de lege ferenda i 6.3) 

6.3 De lege ferenda 
Vi anser att anmälningsskyldigheten i vissa fall bör utvidgas till att även gälla andra situatio-
ner så att syftet att bekämpa den ekonomiska brottsligheten kan förbättras ytterligare och 
baserat på vår analys drar vi slutsatsen att dessa situationer ej strider mot revisorns roll som 
en oberoende granskare.  

6.3.1 Längre anmälningsfrist i enlighet med proposition 2004/05:85 

En för tidig anmälan om misstanke om brott till åklagaren kan leda till skada för bolaget då 
detta offentliggörs. Avsikten med revisorns underrättelse till styrelsen är att misstanken om 
brott skall hinna utredas och åtgärdas. För att denna underrättelseplikt skall fullgöra sitt syf-
te är det av vikt att styrelsen också får tid på sig att hinna diskutera och vidta de åtgärder 
som behöver göras. Vi anser därför att anmälningsfristen behöver förlängas. I propositio-
nen finns ett förslag om att förlänga fristen att anmäla till åklagare till fyra veckor istället för 
två veckor enligt gällande rätt.224 Vi tror att detta skulle påverka anmälningsplikten att ännu 
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mer uppfylla sitt syfte vilket är att tillgodose aktieägarnas intressen och vi anser att förtro-
enderelationen mellan företagsledning och revisor skulle påverkas positivt av en längre tids-
frist.   

6.3.2 Vidare anmälningsskyldighet 

Då anmälningsskyldigheten begränsas till att gälla i vissa givna situationer föreslår vi en vi-
dare anmälningsplikt än den som nu gäller vid brott i bolagets egna verksamhet och brott 
enligt brottskatalogen. 

6.3.2.1 Brott utanför ramen av bolagets verksamhet 

Anmälningsplikten avser endast händelser inom ramen av bolagets verksamhet. Vi ifråga-
sätter denna bestämmelse då vi anser det vara relevant att även händelser utanför ramen av 
bolagets egna verksamhet borde anmälas av revisor. Vad vi menar är exempelvis då VD:n 
har en brottslig verksamhet vid sidan av sitt uppdrag som VD. Denna företeelse ingår inte 
inom ramen för bolagets verksamhet men kan ändå leda till skada för bolaget då VD står 
som dess representant. I det här fallet har revisorn ingen skyldighet att agera eller att göra 
en anmälan angående misstanke om brott. Vi anser att man utan att behöva ålägga revisorn 
ett större granskningsuppdrag eller börda skulle kunna införa en regel där man ger honom 
en skyldighet att anmäla vid vetskap om brott som ligger utanför ramen av bolagets verk-
samhet. Vi vill dock inte att denna regel skall leda till ett större granskningsområde eller 
undersökningsplikt för revisorn, utan skall gälla endast då han med full vetskap om att ett 
brott har begåtts åläggas en skyldighet att göra en anmälan. Vi anser också att revisorn i 
första hand skall underrätta personen i fråga samt åläggas en plikt att även underrätta övriga 
i bolagsledningen. Regeln skall som innan gälla endast VD och styrelse. Vi anser att anmä-
lan skall ske vid vetskap om brott och inte vid blott misstanke om brott. Detta leder till att 
det blir svårare för revisorn att på grund av försummelse underlåta att göra en anmälan 
samt svårare för honom att göra en straffrättslig bedömning. Dock föreligger inget skade-
ståndsansvar vid en felaktig straffrättslig bedömning.   

6.3.2.2 Brott inom ramen för bolagets verksamhet men utanför brottskata-
logen i 10 kap 38 § ABL 

Vi anser att då revisorn med vetskap om att det föreligger ett brott som ligger utanför 
brottskatalogen men inom ramen för bolagets verksamhet skall ha en skyldighet att anmäla 
även detta brott. Detta innebär emellertid inte att revisorn har en skyldighet att utföra en 
vidare granskning än hans normala uppdrag. Vår mening är att det inte skulle påverka syftet 
med att ha en brottskatalog, eftersom brottskatalogens syfte är att förhindra att revisorn 
åläggs en uppgift att göra en straffrättslig bedömning med kunskap som han inte har. Det 
kan ifrågasättas om tystnadsplikten skall kunna hemlighålla ett allvarligt brott som revisorn 
misstänker eller har vetskap om. Vi bortser inte från möjligheten att brott skulle kunna 
komma fram genom att en anmärkning görs i revisionsberättelsen och därigenom leder till 
åtal av annan än revisorn. Men vi menar att vissa brott eventuellt aldrig skulle komma fram 
på grund av att revisorn är begränsad till att endast anmäla brott inom brottskatalogen. 

6.4 Sammanfattning 
Då det föreligger osäkerhet över vad begreppet ”kan misstänkas” innebär och det inte finns 
någon praxis på området har vi analyserat begreppets betydelse och på vilken grad av miss-
tanke det avser. Det har visat sig att revisorerna anmäler på en långt högre nivå än vad lag-
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stiftaren tänkt sig. I förarbetet till lagen gör man en hänvisning angående ”kan misstänkas” 
begreppet till konkurslagens förarbete. Då det visat sig att konkursförvaltare gör sin anmä-
lan på en högre grad av misstanke har vi gjort en analog tillämpning och anser att även re-
visorns misstankenivå borde vara högre. En högre misstankenivå skulle få den konsekven-
sen att revisorn får svårare att göra en straffrättslig bedömning över huruvida ett brott har 
begåtts eller ej. Dock leder inte en felaktig straffrättslig bedömning till något skadestånds-
ansvar för revisorn. Endast en felaktig anmälan som grundas på uppsåt eller då revisorn 
försummar att underrätta styrelsen om sina misstankar kan leda till skadeståndsansvar. 
Däremot kan en felaktig anmälan leda till att lojaliteten mellan bolagsledning och revisor 
skadas. Anmälningsplikten inkräktar alltså på revisorns roll genom att den begränsar tyst-
nadsplikten som är en viktig del i god revisorssed samt att den förstör lojaliteten som före-
ligger mellan honom och företagsledning. Men med anledning av att det finns en bestäm-
melsen om att revisorn först måste underrätta styrelsen anser vi att denna lojalitet kan upp-
rätthållas. Förtroenderelation är nödvändig för att revisorn skall kunna göra en objektiv 
granskning, vilket krävs för att intressenterna skall ha ett förtroende för bolaget. Med tanke 
på att styrelsen har en möjlighet att åtgärda brott kan det ifrågasättas huruvida detta är för-
enligt med rättssäkerheten. Vår åsikt är att en underrättelse till styrelsen är förenlig med la-
gens syfte som är att skydda aktieägarna i bolaget. Då anmälningsskyldigheten är begränsad 
till brottskatalogen och brott inom bolagets verksamhet har vi ansett det finnas utrymme 
för att vidga denna skyldighet till att även gälla utanför dessa områden. 

I nästa kapitel återfinns sammanfattande slutsatser baserade på vår analys i detta kapitel. 
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7 Slutsatser 

7.1 Inledning 
I detta kapitel kommer vi att dra slutsatser från vår analys i föregående kapitel samt att 
lämna vår syn på anmälningsskyldigheten de lege ferenda för att slutligen svara på vårt 
ställda syfte i uppsatsens första kapitel. 

7.2 De lege lata 
Med anledning av hur anmälningsplikten är förenlig med revisorns roll som oberoende 
granskare, har vi ifrågasatt huruvida revisorn är kompetent att göra en straffrättslig bedöm-
ning. I denna bedömning ingår att avgöra vid vilken grad av misstanke en anmälan skall gö-
ras. Begreppet ”kan misstänkas” har lett till stor osäkerhet på området eftersom det är ode-
finierat i lag. Lagstiftaren har ämnat göra misstankegraden låg av den anledningen att inte 
revisorer skall behöva göra en komplicerad bedömning. Det har ändå av olika skäl visat sig 
att revisorerna anmäler på en högre misstankegrad än lagstiftarens intention och därav drar 
vi slutsatsen, som även kan visas genom avsaknaden av praxis på området, att det ej före-
ligger problem med den straffrättsliga bedömningen på området i realiteten.  

Vi anser att en låg misstankenivå skulle kunna leda till stor skada för bolaget om inte be-
stämmelsen om underrättelse till styrelsen hade funnits, eftersom felaktiga anmälningar 
skulle bli vanligare vid en låg misstankenivå. Vår slutsats är att bestämmelserna om under-
rättelse till styrelsen gör det möjligt att ha en låg misstankenivå, eftersom en lägre nivå kan 
leda till fler oriktiga anmälningar. Lagstiftarens syfte med den låga nivån var att den skulle 
vara förenlig med revisorns roll med tanke på den kompetens han har för att göra en 
straffrättslig bedömning. 

Förarbetet till lagen hänvisar till konkurslagens förarbete vad gäller en definition av be-
greppet ”kan misstänkas”. Enligt en utredning anmäler konkursförvaltaren på en nivå där 
han även tar hänsyn till om brottet begåtts av oaktsamhet eller uppsåt. Detta är en högre 
grad av misstanke än vad revisorerna antas anmäla på. Om konkursförvaltare utvecklat en 
praxis vad gäller nivån av misstanke borde även revisorerna vid en analog tillämpning an-
mäla vid denna nivå, som är en högre misstankegrad. En högre misstankenivå får de kon-
sekvenserna att färre oriktiga anmälningar görs av revisorerna eftersom de är mer säkra i sin 
bedömning. Färre oriktiga anmälningar leder till att bolaget tar mindre skada då dessa kan 
leda till ett försämrat rykte samt en lägre aktiekurs för bolagets del. Vår slutsats är att en 
högre misstankenivå skulle leda till att bolaget gentemot revisorn skulle ha ett större förtro-
ende samt att risken att utsättas för skada genom dåligt rykte blir mindre. Däremot har vi 
ifrågasatt om en högre misstankenivå är förenlig med revisorns yrke då han måste göra svå-
rare bedömningar. Vi har kommit fram till att detta inte påverkar hans roll negativt då en 
felaktig bedömning för honom inte leder till skadestånd samt att hans bedömning fortfa-
rande görs inom hans sedvanliga granskningsområde. Vi ifrågasätter alltså om det är nöd-
vändigt att ha en låg misstankenivå och har kommit fram till slutsatsen att misstankenivån 
kan vara högre utan att detta är oförenligt med revisorns roll. 

Anmälningsplikten leder till ett ökat förtroende från intressenterna gentemot revisorn, vil-
ket vi anser vara nödvändigt för att revisorn skall ha rollen som oberoende granskare. Dock 
måste även bolaget ha ett förtroende för revisorn. Konsekvenserna av ett skadat förtroende 
däremellan är att revisorn inte får den information han behöver för att göra en objektiv re-
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vision, vilken är nödvändig för att intressenterna i sin tur skall ha förtroende för bolaget 
och revisorn. Eftersom anmälningsplikten kan leda till ett minskat förtroende gentemot re-
visorn anser vi att regeln om underrättelse är nödvändig för upprätthållandet av en förtro-
enderelation, vilken måste finnas för att revisorn skall kunna ha rollen som oberoende 
granskare. Vår slutsats är att underrättelseregeln är en anledning till att anmälningsplikten är 
förenlig med revisorns oberoende.  

Med anledning av möjligheten att underrätta styrelsen har vi även ifrågasatt rättssäkerheten 
med att ha en sådan regel. Vi anser att då möjligheten finns att åtgärda det redan begångna 
brottet, att det också föreligger en risk för upprepning av brott och sett ur ett straffrättsligt 
perspektiv kommer brottet aldrig att straffas. Dock har vi kommit fram till slutsatsen att 
reglerna måste vara utformade på detta sätt för att revisorn skall kunna ha kvar sin roll som 
oberoende granskare med ett förtroende i behåll och inte åläggas en roll som polis. 

Anmälningsskyldighetens syfte är att förhindra den ekonomiska brottsligheten, men med 
anledning av det bristande förtroende en anmälningsskyldighet skulle kunna innebära, skul-
le konsekvensen kunna bli att effekten på den ekonomiska brottsligheten i stället minskar. 
Vi har dock dragit slutsatsen att denna risk inte föreligger då anmälningsskyldigheten är 
förenad med en underrättelse till styrelsen. 

Då vi ifrågasätter om anmälningsskyldigheten är förenlig med revisorns oberoende roll 
ifrågasätter vi även det skadeståndsansvar som är konsekvensen av anmälningsplikten i vis-
sa fall. Vår slutsats är att ett skadeståndsansvar är förenligt med revisorns roll, eftersom han 
inte blir ansvarig i de situationer han gjort en felaktig straffrättslig bedömning. Däremot an-
ser vi att en felaktig straffrättslig bedömning som leder till en felaktig anmälan ändå kan få 
konsekvenser i form av en negativ påföljd för revisorn då relationen till bolagsledningen 
kan skadas. 

I analysen har vi även ifrågasatt om det är relevant att ålägga revisorn ett skadeståndsansvar 
vid underlåtenhet att underrätta styrelsen då denna underrättelseplikt föregås av en straff-
rättslig bedömning. Trots detta är vår slutsats att underrättelsen måste vara förenat med ett 
skadeståndsansvar, eftersom vi anser den vara anledningen till att förtroenderelationen då 
anmälningsplikten gjort avkall på tystnadsplikten mellan företagsledning och revisor upp-
rätthålles. Eftersom vi tidigare i slutsatsen har kommit fram till att förtroendet och lojalite-
ten måste finnas mellan företagsledning och revisor för att revisorns oberoende skall kvar-
stå, anser vi det vara naturligt att denna underrättelseplikt skall vara sanktionerad med ett 
skadestånd. 

7.3 De lege ferenda 
Då vi dragit våra slutsatser av de problem som föreligger de lege lata har vi även kommit 
fram till vissa utvidgningar av gällande rätt. Då vi ansett fristen enligt 10 kap 40 § ABL vara 
för kort för revisorn att göra anmälan till åklagare vid brottsmisstanke håller vi med det re-
sonemang som förs i prop. 2004/05:85 om en förlängning från två till fyra veckor. Vår 
slutsats är att en förlängd frist skulle bidraga till att hotet mot en försämrad förtroenderela-
tion mellan revisor och bolagsledning blir mindre då bestämmelsen om underrättelse enligt 
10 kap 39 § ABL bättre uppfyller sitt syfte. 

Vi anser även att det finns utrymme för en utvidgad regel vad gäller de brott som revisorn 
har en skyldighet att anmäla utan att detta skulle påverka revisorns granskningsområde. Då 
anmälningsskyldighetens syfte är att tillgodose aktieägarnas intressen anser vi det vara vik-
tigt att även brott utanför bolagets egna verksamhet uppmärksammas då aktieägarna i ett 
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långsiktigt perspektiv gynnas av detta. Av denna anledning vill vi att i vissa situationer även 
brott utanför ramen för bolagets verksamhet och brottskatalog i 10 kap 38 § ABL skall falla 
under revisorns anmälningsskyldighet.  

Vi har kommit fram till slutsatsen att anmälningsskyldigheten är förenlig med revisorns roll 
som oberoende granskare. 
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