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Sammanfattning 

Författare: Aram Mohammadi & Christian Naaman 

Nivå och ämne: Magisteruppsats i Företagsekonomi 

Titel: Den missförstådda lagen: En studie om revisorers obenägenhet att anmäla sina klienter 

vid ett misstänkt bokföringsbrott 

Problemdiskussion: Under 2013 har Brottsförebyggande rådet lämnat statistik som visar att 

en fjärdedel av alla anmälda ekonomiska brott i Skaraborgsområdet är bokföringsbrott. En 

fjärdedel är en stor andel och borde undersökas mer ingående. Det är oklart hur många 

anmälningar som har kommit från revisorer under 2013. En rapport av Larsson (2004) visar 

dock att endast 1 % av alla anmälda ekobrott kommer från revisorer. Det finns flera studier 

som menar att anmälningsskyldigheten inte har haft någon effekt på förhindrandet av ekobrott 

då få anmälningar har kommit från revisorer. Genom vår studie vill vi bidra till en syn på 

anmälningsskyldigheten ur ett annat perspektiv, ett perspektiv som ser 

anmälningsskyldigheten ur en positiv synvinkel. Vidare undersöker vi revisorers moral under 

en misstänkt bokföringsbrottssituation. 

Syfte: Syftet med studien är att undersöka om anmälningsskyldigheten har haft en positiv 

effekt och om anmälningsskyldigheten lever upp till sitt syfte. Det verkar som att revisorers 

och företagens syn på anmälningsskyldigheten skiljer sig från lagstadgarens syn på lagen. Vi 

vill därför undersöka vad syftet egentligen är med lagen och hur lagen tillämpas i praktiken. 

Vidare vill vi undersöka hur moralen påverkar revisorer när de hamnar i en situation där de 

misstänker sina klienter för ett bokföringsbrott. 

Metod: Vi har undersökt 21 fall av bokföringsbrott och genomfört intervjuer med fyra 

auktoriserade revisorer i Skaraborgsområdet. Intervjuerna har genomförts med en kvalitativ 

metod. Vi har dessutom samlat in vetenskapliga artiklar och böcker för att få pålitlig och 

vetenskapligt säkerställd fakta. 

Slutsats: Vi har genom vår studie ifrågasatt den negativa effekten av anmälningsskyldigheten 

och kommit fram till att anmälningsskyldigheten är effektiv trots den lilla andelen 

anmälningar som kommer från revisorer. Anmälningsskyldigheten är nämligen designad för 

att ekobrotten ska motverkas innan de anmäls samt för att lagen ska användas som ett verktyg 

för revisorerna i syfte till att skrämma sina klienter. Vidare har vi kommit fram till att 

revisorer inte anmäler bokföringsbrott på grund av att de är moraliska och tar hänsyn till sina 

klienter, samt att revisorer inte vill ses som poliser och få dåligt rykte hos sina klientkretser. 

För att revisorer ska få behålla sina inkomstkällor, det vill säga klienter, vill de först och 

främst motverka brottet. 

Nyckelord: revisorns etik, revisorns moral, revisorns anmälningsskyldighet, revisorns 

tystnadsplikt   
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Abstract 

Authors: Aram Mohammadi & Christian Naaman 

Level and subject: Master thesis within Business Administration 

Title: The misunderstood law: A study of the auditors’ disinclination to report their clients at 

a suspected accounting violation 

Problem discussion: During 2013, an authority which works under the Department of Justice 

in Sweden, called Brottsförebyggande rådet presented a report that shows that a quarter of all 

economic crimes in the county of Skaraborg are accounting frauds. A quarter is a very big 

proportion and therefore should be examined more thoroughly. A report written by Larsson 

(2004) although concludes that 1 % of all the notifications come from the auditor. There have 

been several studies with the same conclusions and mean that the auditors reporting obligation 

does not have any effect on the prevention of economic crimes, as the notifications comes for 

seldom from the auditors. With this study, our aim is to contribute and give another 

unexplored perspective in this area. Finally, we’re also examining the moral of auditors 

during a suspected accounting fraud.  

Purpose: The purpose of this study is to investigate if the reporting obligation has had a 

positive effect and if it fulfills the intended idea. It seems like that auditors and company’s 

views on the reporting obligation differ from the enactment’s angle. Due to this, we want to 

examine what the purpose really is with the reporting obligation and how it’s applied in 

reality. Furthermore, it is interesting to see how auditors react and behave when they’re in a 

situation where they might suspect their clients of an accounting fraud. 

Method: We’ve examined 21 cases of accounting frauds and had interviews with four 

authorized auditors, within the county of Skaraborg. The interviews have been accomplished 

with help of a qualitative approach. To ensure that the data in the study is qualified as a 

quality sign, we’ve used trustworthy books and scientific articles. 

Results and conclusion: One of the conclusions is that we question the negative effects that 

the reporting obligation is said to have, and instead see it as effective even though the 

notifications are not at a very high level from the auditors side. The law is designed in a way 

that allows the auditors to use the reporting obligation as a tool to threat the clients from 

fulfilling economic crimes. This is seen as a preventive action. Our second conclusion is that 

auditors do not report accounting frauds seen from a moral perspective and that they don’t 

like to be associated with police officers and that a bad reputation may be spread to the 

clients. For auditors to keep their source of income, the best possible action for them is trying 

to prevent accounting frauds from happening. 

Keywords: auditor’s independence, auditor’s role, auditor’s ethics, auditor’s reporting 

obligation, auditor’s confidentiality 
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1 Inledning 

Detta kapitel ger läsaren grundläggande förståelse för valet av studien och varför studien är 

intressant. Bakgrunden leder till en problemdiskussion som i sin tur resulterar till vår 

problemformulering och avslutningsvis beskriver vi vårt syfte med studien. 

 

1.1 Problembakgrund 

Moberg (2006) menar att det är revisorers uppgift att granska en verksamhets finansiella 

rapporter. För att kunna få vara verksam som revisor i en verksamhet måste man vara 

kvalificerad revisor, vilket uppnås genom utbildning, några års praktik inom branschen samt 

revisorsexamen och ett godkännande från Revisorsnämnden. En revisor ska utföra revisionen 

enligt god revisionssed och internationella revisionsstandarder för att sedan lämna en 

revisionsberättelse, innehållande revisorns slutsatser från revisionen. Genom att revisorer 

granskar och godkänner företagens finansiella rapporter, skyddar revisorerna användarna som 

förlitar sig på rapporterna (FAR Förlag AB, 2006). Användare av ett företags finansiella 

rapporter är företagets olika intressenter, så som investerare, leverantörer och banker. Enligt 

FAR (2013) ser intressenter även revisionen som en kvalitetsstämpel på att det reviderade 

företaget bedriver sin verksamhet på rätt sätt och att de uppgifter som lämnas speglar 

verkligheten. Finansiella rapporter får därför en viktig roll för att förhindra ekobrott. 

Under åren har flera företagsskandaler fläckat synen på revisorer och som följd av detta har 

förtroende för revisorer sjunkit (Holm, et al., 2012). Ett fall som uppmärksammats i Europa 

var det holländska detaljhandelsföretaget Royal Ahold. Innan sin nedgång var företaget det 

tredje största i världen inom livsmedelsbranschen. Anledningen till att företagets 

marknadsvärde rasade var att företaget hade övervärderat sina vinster med över $500 miljoner 

(The Economist, 2003). Ett annat uppmärksammat fall i Europa var det italienska företaget 

Parmalat som var verksamma inom mejeri- samt livsmedelsbranschen. Parmalat hade 

förvärvat olika företag runtom i världen, bland annat från Kanada, USA, Latinamerika och i 

Asien. När företaget vid ett skede skulle inte kunde betala amorteringen till en skuld märkte 

banken att företaget inte hade det kapitalet som hade redovisats i de finansiella rapporterna 

(The Wall Street Journal, 2004).  

Skattebrott, bokföringsbrott och förskingringsbrott går alla under kategorin ekobrott. Enligt 

Ekobrottsmyndighetens årsredovisning (1998) redovisades totalt 6 997 anmälda ekobrott 

under 1998. Fjorton år senare rapporterade Brottsförebyggande rådet (2012) 29 655 ekobrott 

(skattebrott, bokföringsbrott och förskingringsbrott) i Sverige, därav 15 800 skattebrott, 11 

100 bokföringsbrott och 2 755 förskingringsbrott. Ovanstående statistik tyder på att antalet 

brottsmisstankar har ökat mellan åren 1998 och 2012. Samtidigt har antalet registrerade 

företag också ökat (Bolagsverket, 2014). Antalet registrerade företag år 1998 var 735 540 och 

år 2012 var 951 291 företag registrerade i Sverige. De två mest förekommande anmälningarna 

är skattebrott samt bokföringsbrott och enligt Skatteverket (2013) försvinner 66 miljarder 

kronor i skatt per år på grund av att vissa företag inte redovisar en del av sina intäkter. Dessa 

pengar som går förlorade skulle istället kunna utnyttjas av samhället och den offentliga 

sektorn. 
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1.2 Problemdiskussion 

Tystnadsplikten ligger som grund för revisorers arbete och har institutionaliserats i yrket med 

tiden. Plikten går ut på att revisorer inte får lämna ut information om sina klienter, något som i 

sin tur förväntas resultera i att revisorer bygger upp ett förtroende gentemot sina klienter 

(Carrington, 2010).  För att revisionen ska uppnå bästa möjliga kvalitet måste klienten ha 

möjlighet att lämna all information utan att dennes företag ska komma till skada. 

Tystnadsplikten är en av de faktorer som påverkar revisionens kvalitet och därför även 

intressenternas förtroende för revisorer (Warming-Rasmussen & Jensen, 1998).  

År 1999 tillkom ytterligare en uppgift som revisorer måste ta ansvar för, nämligen 

anmälningsskyldigheten (Larsson, 2005; ABL 9 kap 42-44 §§). Skyldigheten går ut på att 

revisorer ska anmäla sina klienter vid misstanke om brott (FAR Förlag AB, 2006). I och med 

laginförandet ökade pressen på revisorer och även förväntningar från olika intressenter 

(Bresser & Nilsson, 2001). Om revisorer ser till att revisionsprocessen går till på rätt sätt och 

ställer in sig på att motverka ekobrott ökar intressenternas förtroende för revisorer. Sjöström 

och Wallin (2011) påpekar att det är oklart om revisorernas arbetsuppgifter är att motverka 

ekobrott då det inte finns något klart uttalande om det. Revisorers uppgift är å andra sidan att 

följa lagen, vilket kan leda till att revisorer indirekt förebygger brott. Tidigare har revisorer 

inte varit skyldiga att anmäla misstankar om brott utan skulle endast påpeka brister i 

klienternas finansiella rapporter i syfte att göra klienten nöjd och uppmärksam (Dahlqvist & 

Holmquist, 2010). 

Anmälningsskyldigheten och tystnadsplikten är två lagar som är direkta motsatser och 

Engerstedt (2002) menar att i praktiken kan revisorer hamna i konflikt mellan dessa två lagar 

då anmälningsskyldigheten inte är självklar och revisorer inte riktigt vet vilka exakta regler 

som ska tillämpas. Bägge lagarna ses som giltiga utgångspunkter för revisorers agerande, men 

utesluter varandra.  

I och med att tystnadsplikten och anmälningsskyldigheten krockar med varandra och kan ses 

som varandras motpoler, är det upp till varje revisor att göra sina egna bedömningar kring vad 

som är rätt och fel. Alltså uppstår en situation där revisorer måste ta hänsyn till och använda 

sig av sin egen moral i vissa frågor. Det är inte alltid alla revisorer ser samma lösningar eller 

problem i alla frågor, utan varje individ resonerar på sitt sätt, utifrån tidigare erfarenheter, 

värderingar och tolkning av situationen (Brytting, 2005). I studien undersöks olika typer av 

moralläror och vilka revisorer använder sig av i sitt arbete. Utilitarism, egoism, rättighetsetik 

och pliktetik är de moralläror som behandlas närmare under avsnitt 3.5 ”Moral och dess 

läror”. Dessa moralläror beskriver hur en människa agerar beroende på vilka intressen 

människan har. Med hjälp av morallärorna beskriver och analyserar vi hur revisorerna har 

agerat och vilken del av morallärorna de har tillämpat. Vidare behandlar studien 

moralutvecklingsteorin, som beskriver hur moralen hos människor förändras och utvecklas 

med tiden (Ariail, et al., 2012). Med hjälp av den här teorin beskrivs hur revisorernas moral 

har utvecklats från laginförandet av anmälningsskyldigheten fram till nu. 

Tidigare studier visar att revisorer är obenägna till att anmäla brott. Anledningen kan vara att 

revisorer är väldigt osäkra när de hamnar i misstänkta ekobrottssituationer (Sjöström & 
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Wallin, 2011). Andra studier visar att revisorer hellre avgår än att anmäla ett brott 

(Mohammadi & Said, 2013). Detta beror på att revisorer inte vill ses som extrapoliser 

(Sjöström & Wallin, 2011). Mirza och Wallin (2011) menar att anmälningar från revisorer 

minskar för varje år och att detta beror på att de nyexaminerade revisorerna inte har den 

erfarenhet som krävs för att upptäcka brott och att fokus på anmälningsskyldigheten därför 

har minskat jämfört med tiden då skyldigheten infördes. En studie från Borås visar också att 

revisorer är obenägna att anmäla sina klienter vid misstanke om brott och det har lett till att 

brott inte alltid rapporteras (Höglund & Badeie, 2008). De studier som vi har läst handlade 

mycket om att revisorer är obenägna att anmäla sina klienter vid misstanke om brott och det 

har väckt frågan om anmälningsskyldigheten verkligen fungerar som den ska. 

Det finns flera studier som menar att anmälningsskyldigheten inte har haft någon effekt på 

förhindrandet av ekobrott. En studie av Abrahamsson, et al. (2004) visar att revisorer generellt 

anser att anmälningsskyldigheten haft liten effekt. Lagen har inte ökat avhjälpandet av brott 

eller påverkat revisorers vardagliga arbete samt granskningens omfattning. I en annan studie 

har författarna kommit fram till att anmälningsskyldigheten inte har fått den genomslagskraft 

som lagstiftaren tänkt sig då det kommer för få anmälningar från revisorer (Taawo & Wie, 

2005). 

Under 2013 har Brottsförebyggande rådet lämnat statistik som visar på att en fjärdedel av alla 

anmälda ekobrott i Skaraborgsområdet är bokföringsbrott. En fjärdedel är en stor andel och 

borde undersökas mer ingående. Det är oklart hur många anmälningar som har kommit från 

revisorer under 2013. En rapport om revisorers anmälningsskyldighet av Larsson (2004) visar 

dock att endast 1 % av alla anmälda ekobrott kommer från revisorer.  

Vår hypotes är att revisorer är obenägna att anmäla sina klienter vid misstanke om ett 

bokföringsbrott. Revisorer anmäler helst inte brott utan tillämpar hellre tystnadsplikten än 

anmälningsskyldigheten och att revisorer endast anmäler de grövre brotten.  

1.3 Problem 

Utifrån ovanstående har vi formulerat följande problemformuleringar: 

 Vad är egentligen syftet med anmälningsskyldigheten och hur används lagen av 

revisorer i praktiken? 

 Hur agerar revisorer i Skaraborg vid ett misstänkt bokföringsbrott, ur ett moraliskt 

perspektiv? 

1.4 Syfte 

Syftet med studien är att undersöka om anmälningsskyldigheten har haft en positiv effekt om 

lagen lever upp till sitt syfte. Det verkar som att revisorers och företagens syn på 

anmälningsskyldigheten skiljer sig från lagstadgarens syn på lagen. Vi vill därför undersöka 

vad syftet egentligen är med lagen, hur lagen tillämpas i praktiken samt om 

anmälningsskyldigheten verkligen inte har någon effekt på ekobrott, som tidigare studier 

tyder på. Vidare vill vi undersöka hur moralen påverkar revisorer när de hamnar i en situation 

där de misstänker sina klienter för bokföringsbrott.  
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2 Metod 

Detta kapitel ger läsaren större förståelse om vårt tillvägagångssätt och den 

undersökningsmetod som vi har använt oss av för att kunna lösa vårt problem. I detta kapitel 

presenteras även hur vi har gått tillväga när vi samlat in information. 

 

2.1 Metodval 

Det finns två tillgängliga metodval när en studie ska skrivas, kvalitativ eller en kvantitativ 

metod (Patel & Davidsson, 1994). I denna studie har vi valt att använda oss av en kvalitativ 

metod, då den stämmer överens med det problem som vi avser att undersöka. Ämnet som 

behandlas i studien är bokföringsbrott och revisorers attityd mot anmälningsskyldigheten 

under sådana situationer. Med tanke på ämnet har vi fått fram information om revisorernas 

handlingar och benägenheter kring anmälningsskyldigheten snarare än siffror, vilket visar på 

en kvalitativ studie, enligt Andersen (1998). Vidare har en del av studien bestått av intervjuer 

med revisorer för att kunna se hur de ser på anmälningsskyldigheten. Enligt (Jacobsen, 2000) 

är syftet med den kvalitativa ansatsen att få fram hur människor tolkar verkligheten. Det 

uppnås genom att observera respondenterna och låta dem uttrycka sig med egna ord. 

Intervjuerna bestod av specifika frågor. För att kunna tolka våra respondenters svar på ett 

korrekt och tillförlitligt sätt och för att skapa en djupare förståelse för vårt ämne använde vi 

följdfrågor i varje intervju. Följdfrågor skulle inte vara möjligt med den kvantitativa 

undersökningsmetoden (Jacobsen, 2000). Med enkätstudier skulle vi inte kunna få lika rik 

information som med intervjuer. Enkäter ställer standardiserade frågor där man får ut mer 

likartade svar. Med intervjuer kan man anpassa följdfrågorna individuellt till varje 

respondents situation. Fördelen med en kvalitativ undersökningsmetod är att forskaren kan få 

en helhetsbild av situationen, enligt Holme och Solvang (1991)  Studien är även byggd av 

olika fall inom bokföringsbrott som vi har fördjupat oss inom. Syftet har varit att med hjälp av 

de bokföringsbrott som vi har undersökt och med hjälp av de svar vi har fått från intervjuerna 

beskriva verkligheten.  

2.2 Datainsamling 

2.2.1 Insamling av primärdata 

Våra primärdata består av empirisk datainsamling, i form av olika fall av bokföringsbrott som 

vi har fått tag på via Skaraborgs tingsrätt. Receptionisten i tingsrätten har hjälpt oss att hitta de 

fall av bokföringsbrotts som vi har undersökt. Hälften av fallen fick vi skickade via mail. 

Sedan var vi tvungna att gå igenom en del av fallen på tingsrätten, eftersom dessa handlingar 

inte var inskannade i tingsrättens datorsystem och att originalet inte fick lämnas ut till 

privatpersoner utanför tingsrättens dörrar. Tanken var att få tag i de revisorer som anmälde 

brotten men ingen av dem har velat delta i en intervju gällande respektive fall. För att 

komplettera våra empiriska data och stärka fallen valde vi därför att intervjua fyra revisorer 

via telefon. Anledningen till att vi valde denna form av intervju var för att frågorna vi ville 

ställa var ganska få och inte så tidskrävande. Då kände vi att det är onödigt att åka till andra 

städer i Skaraborgsområdet för en 10 minuters intervju. Revisorerna i Skövde hade ganska 

mycket att göra, så det ledde oss till att söka revisorer i andra städer runt om i 
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Skaraborgsområdet och då passade telefonintervjuer vår situation bäst. Intervjufrågorna hittas 

i bilaga 1. Fallen och intervjuerna ser vi som primärdata, då fallen inte är tagna från tidigare 

studier eller liknande och intervjuerna är hämtade från en direkt primär informationskälla 

(Jacobsen, 2000).  

2.2.2 Insamling av sekundärdata 

Till vår studie har vi även samlat in data i form av litteratur och vetenskapliga artiklar via 

internet. Dessa typer av data kallas för sekundärdata, då dessa är data som vi har fått tag på 

genom andra studier och undersökningar. För att få fram vetenskapliga artiklar har vi i första 

hand sökt via databaser, såsom Emerald, ABI/INFORM Complete och Academic Search 

Elite. Vi har även tagit hjälp av andra uppsatser i syfte till att få inspiration. Dessa uppsatser 

har vi hittat genom uppsatser.se. Vårt tillvägagångsätt i processen att hitta dessa data var att vi 

bestämde oss för några sökord för att filtrera sökresultaten. Sökorden vi använde var: 

auditor’s independence, auditor’s role, auditor’s ethics, auditor’s reporting obligation, 

auditor’s confidentiality, revisorns etik, revisorns moral, revisorns anmälningsskyldighet, 

revisorns tystnadsplikt. Anledningen till att vi har både engelska och svenska sökord är för att 

vetenskapliga artiklar ofta är på engelska medan tidigare uppsatser däremot ofta är skrivna på 

svenska och vi har sökt efter båda typer av sekundärdata. 

Processen att hitta våra sekundärdata var inte så enkel som vi trodde från början. Visst var det 

mindre tidskrävande att få fram sekundärdata jämfört med primärdata men de krävde även 

mer analys för att få fram ett så pålitligt svar som möjligt. Ett av hindren som kunde 

uppkomma var att sekundärdata som vi hade samlat in var från olika tidpunkter, vissa var 

gamla och andra nyare. Men det är ett problem som vi har tänkt på i vår studie och därför ett 

område som vi kommer att vara extra försiktiga inom. 

2.2.3 Urval 

Vi har valt att undersöka olika fall av bokföringsbrott. Fallen har avgränsats till fall inom 

Skaraborgsområdet där fokus ställs på de fall där den tilltalades verksamhet har haft en 

revisor. Vi har undersökt och fördjupat oss i främst fällda fall inom bokföringsbrott med fokus 

på revisorerna för att få inblick i hur de tänker gällande oberoendefrågor i sitt arbete. Vi hade 

från början tänkt undersöka 52 fall, men på grund av att alla fall inte har avslutats, blev det till 

slut 21 fall.  

Vi ville från början helst få tag på revisorer som har varit med i de undersökta fallen, men 

inga av de revisorerna ville ställa upp på intervju. Trots revisorernas högsäsong fick vi tag på 

fyra revisorer auktoriserade revisorer som var utspridda i Skaraborgsområdet.  

2.3 Analysmetod 

De fall som vi har fått tag på har vi sammanfattat enligt en standardiserad mall där vi har valt 

ut bestämda observationer som ska undersökas. Därmed har vi enkelt kunnat dra samband 

mellan fallen. Detta har skett med hjälp av teorierna som vi har valt, alltså våra analysverktyg. 

De teorier som vi har använt för att analysera våra empiriska data är olika moralläror så som 

utilitarism, egoism, rättighetsetik och pliktetik. Sedan har vi också valt att använda oss av 

Lawrence Kohlbergs moralutvecklingsteori.  
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Intervjumallen till våra respondenter utformades utifrån huvudområdena som vi har fått fram 

genom våra sekundärdata. Intervjufrågorna operationaliserades utifrån de valda 

analysverktygen, nämligen de olika morallärorna samt moralutvecklingsteorin. Detta för att 

senare kunna koppla svaren från våra respondenter med våra teorier.  

Resultaten som vi har fått fram från de undersökta fallen och våra intervjuer har sedan 

kopplats och analyserats med våra teorier och våra sekundärdata och därefter har vi kommit 

fram till vår slutsats.  

2.4 Metodkritik 

En del av den kritik man kan rikta emot den kvalitativa metoden är att det kan ta lång tid att 

slutföra. Fallen fick vi i två omgångar, de första erhöll vi redan i mitten av mars ungefär, 

medan de andra dröjde ända till mitten av april. Under den första perioden fick vi fall 1-12 

och resten av fallen dröjde till den senare perioden. Under det tidsspannet kunde vi då inte gå 

vidare i arbetet, utan vi var tvungna att invänta hela empirin för att kunna påbörja analysen. 

Detta var en väldigt jobbig period under skrivandet, då vi inte kunde kontrollera situationen.  

2.4.1 Reliabilitet 

För att få undersökningen att komma nära verkligheten så mycket som möjligt är det viktigt 

att få till intervjufrågorna på rätt sätt, inga misstolkningar får ske. Fokus läggs på kvaliteten i 

kommunikationen, men den uppfylls också igenom att leta reda på rätt människor att 

intervjua, alltså kompetenta och erfarna revisorer. Vi är medvetna om att en del av 

tillförlitligheten kan ha riskerats i och med att revisorer har en så kallad tystnadsplikt. Därmed 

kan en del information, tankar och värderingar ha undanhållits från oss, då detta är en bransch 

där förtroende och tillit är förväntat. För att få revisorerna mer avslappnade och inte känna 

någon press, eller risk för att bli uthängda av oss gav vi dem chansen till full anonymitet. Det 

uppskattades av dem, då svaren vi fick var utförliga och informationsrika.  

Efter att ha läst igenom alla fall använde vi samma mall för alla fall för att sedan kunna 

jämföra dem med varandra. Reliabiliteten i arbetet är stark då vi genom de offentliga 

bokföringsbrottshandlingarna har undersökt hur verkligheten ser ut. För att bekräfta fallen har 

vi också intervjuat revisorer. Om mätningen ska ses som pålitlig ska själva intervjun ha 

kunnat svara på respondenternas funderingar och tankar (Patel & Davidsson, 2003). 

För att säkerställa kvalitén för vår egen skull när vi genomförde intervjuerna hade vi på 

högtalaren med den telefonen vi pratade och med den andra spelade vi in. På det viset gick vi 

inte miste om någon information eller kommentar. Om vi hade missat något kunde vi lyssna 

på intervjuerna igen. Därmed kunde vi eliminera all osäkerhet som potentiellt kunde uppstå 

och detta stärker internbedömarreliabiliteten (Patel & Davidsson, 2003). Vi kan fastslå att om 

denna studie görs av andra respondenter under samma förutsättningar kommer studiens 

resultat fortfarande att få samma utfall. Det tyder på hög reliabilitet för studien (Jacobsen, 

2000).   

2.4.2 Validitet 

Det finns två olika delar av validitet, intern och extern (Bryman & Bell, 2005). Den interna 

beskriver att det ska finnas ett samband mellan empirin och teorin. Den ska uppfylla det vi har 
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avsett att undersöka och det har vi fått svar på. Den externa validiteten är hög när 

observationen eller resultatet kan tillämpas i någon annan miljö eller bransch. Vi anser att vår 

studies externa validitet är hög då denna studie kan tillämpas på exempelvis präster, läkare 

och jurister, på grund av att de har en tystnadsplikt i arbetet, men samtidigt en 

anmälningsskyldighet.  
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3 Teoretisk referensram 

Det här avsnittet ger en omfattande beskrivning av teorier som används för att analysera 

empirikapitlet. Huvudområdena i vår studie består av rubriker om revision, revisorn och 

revisorns ansvar samt revisorns oberoende. Vidare beskrivs tystnadsplikten respektive 

anmälningsskyldigheten under separata rubriker och sedan beskrivs de svårigheter som kan 

förekomma mellan de två plikterna. Då studien riktar in sig mot bokföringsbrott beskrivs 

denna typ av brott grundligt. Vidare beskriver vi den valda teorin och de moralläror som vi 

har tagit hjälp av för att analysera vårt problem. Som avslutning sammanfattas kapitlet samt 

hur vi ska använda våra analysverktyg för att analysera studiens problem. 

 

3.1 Revision 

Revision kan ses som en process, där en tredje part som är i en oberoende ställning gentemot 

klienten ska vara kompetent nog att utföra uppgiften för att den ska bli ”certifierad” eller 

accepterad av samhället och dess intressenter (Francis, 2011). De som granskas kan vara 

verksamma inom både den offentliga och den privata sektorn. Meningen är att 

verksamheternas ekonomiska ställning och finansiella rapporter granskas. Årsredovisningar, 

bokföringen och förvaltningen är saker som bedöms vid granskningen (FAR Förlag AB, 

2006). Det slutgiltiga steget i en revision, är revisionsberättelsen som är revisorns uppgift. Om 

granskningen av en verksamhet inte godkänns av revisorn, skriver revisorn en så kallad oren 

revisionsberättelse. Det innebär att verksamhetens finansiella rapporter inte är fullständig eller 

innehåller väsentliga fel (Lundén, 2011).  

3.2 Revisorn och revisorns ansvar 

En anledning, om inte den främsta, till att ekobrott måste förebyggas är att samhället och 

staten går miste om skatteintäkter när dessa brott begås och därför bör denna kamp vara högt 

prioriterad. Ett företag med bland annat en nettoomsättning på högre än 3 miljoner kr och fler 

än 3 anställda ska enligt lag ha minst en revisor som granskar företagets verksamhet (ABL 9 

kap 1§). 

Enligt Larsson (2004) är en annan viktig aspekt av revisorernas arbete kontrollfunktionen, 

som fungerar som en brottsförebyggande åtgärd. Där försöker revisorerna se till att nivån i det 

dagliga arbetet och bokföringen ska hålla en så hög nivå som möjligt för att intressenterna inte 

ska bli drabbade av felaktiga eller manipulerade finansiella rapporter.  

Revisorer ansvarar även för att berätta för de inblandade om de eventuella brister som finns, 

men samtidigt ge förslag på vad som kan förbättras i räkenskaperna eller i den interna 

kontrollen. Om revisorer misstänker ett brott ska de agera (ABL 9 kap 43§). 

3.3 Revisorers oberoende 

Enligt Warming-Rasmussen och Jensen (1998) påverkar revisorers oberoende revisionens 

kvalitet. Revisionens syfte är att revisorer ska bedöma det som företagsledningen i det 

reviderade företaget har yttrat sig om i företagets finansiella rapporter. För att sedan 

myndigheterna och andra intressenter ska tro på att företagets finansiella rapporter stämmer 



9 

 

med verkligheten och ger en rättvisande bild av verkligheten krävs det att revisorer är 

oberoende.  

Det finns ingen revisor som är helt oberoende, enligt King (2002). Enligt Bazerman et al 

(2002) har människor i allmänhet svårt att skada personer som de känner och enklare att skada 

personer som de inte känner i sin omgivning. Författarna menar att det speciellt är svårt för 

revisorer att skada klienter som har betalat dem för att revidera deras företag. När en revisor 

misstänker ett ekobrott återstår frågan vem revisorn väljer att skada. Klienten som har betalat 

för tjänsterna och som revisorn har en personlig kontakt med eller myndigheterna och 

intressenterna till företaget som revisorn inte har träffat ens en gång. I en brottssituation blir 

revisorns beslutsfattande, angående om han eller hon ska anmäla, svårare ju längre revisorn 

har varit involverad med en viss klient.  Vidare menar Engström och Kågström (2003) att det 

är svårare att som revisor vara oberoende i mindre städer, där många känner varandra, än i 

stora. I små städer kan revisorns oberoende påverkas av privatlivet. 

3.3.1 Tystnadsplikten 

En annan del som tillhör yrket och är en grundläggande, men också vital del för revisorer är 

den tystnadsplikt som de har i sitt arbete. Det innebär att revisorn som granskar inte får lämna 

ut sådan information om företaget som kan skada verksamheten till obehöriga (Revisionslag 

35§). För att god relation ska kunna skapas mellan revisorer och deras klienter är det viktigt 

att tilliten finns och det är den uppgiften tystnadsplikten är menad att ha. Det är en av 

huvudpunkterna i revisorers arbete vilket stämmer överens med arbetssättet att arbeta utifrån 

god revisorssed (Carrington, 2010).  

3.3.2 Anmälningsskyldigheten 

I början av 1999 infördes anmälningsskyldigheten, som går ut på att revisorer ska anmäla sina 

klienter vid misstanke om brott (FAR Förlag AB, 2006) (ABL 9 kap 42-44 §). Bakgrunden till 

laginförandet var att vissa företag begick brott i syfte till att öka sina inkomster eller minska 

sina kostnader för att vinstmaximera. Larsson (2004) menar att många av de som utförde 

brotten såg en mening i att begå brotten på grund av sitt eget intresse. Därmed var oftast 

brotten väldigt välplanerade vilket gör att brotten skedde med uppsåt och inte på grund av 

oaktsamhet. Och det är här anmälningsskyldigheten kommer till användning. Om revisorer 

upptäcker eller anser att en eller flera personer håller på att utföra något brott och de känner 

att det finns en brottsmisstanke ska de anmäla det till åklagaren. Denna åtgärd infördes redan 

1999 och är ännu ett steg i att försöka förhindra förekomsten av ekobrott (Larsson, 2004). 

Detta ingick förut inte i revisorers normala arbetsuppgifter. Innan anmälningsskyldigheten 

infördes räckte det för revisorer att ge sina åsikter kring bristerna som hittats i de finansiella 

rapporterna för att uppmärksamma sina klienter, men också för att tillfredsställa dem 

(Dahlqvist & Holmquist, 2010). Anmälningsplikten skall också vid misstanke om brott 

förbise tystnadsplikten och en anmälning borde därmed ske (FAR Förlag AB, 2006). 

Anmälningsskyldighetens syfte när den infördes var att en oberoende person med insyn i 

företagets räkenskaper skulle kunna hjälpa regeringen att bekämpa och förebygga ekonomisk 

brottslighet. Eftersom revisorer har varit och fortfarande är statsmakternas viktigaste 
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kontrollfunktion fick de i uppgift att agera i ett brottsförebyggande syfte, då revisorernas 

intressen varken överensstämmer med deras klienters eller statens (Larsson, 2004). 

Enligt ABL 9 kap 42§ ska en anmälan göras om en styrelseledamot eller en Vd är misstänkt 

för ett brott. Om ett ekobrott begås av en annan anställd i företaget ska detta anmälas till 

styrelsen eller Vd:n i företaget. Innan revisorn anmäler sin klient till åklagare ska klienten ha 

fyra veckor på sig att ersätta skadorna. Återstår problemet efter fyra veckor ska revisorn 

anmäla sin klient till åklagare och sedan avgå från sitt uppdrag (ABL 9 kap 44§). Den här 

lagen är ändrad. Tidigare har den misstänkta klienten haft två veckor på sig att åtgärda 

problemet och ersätta skadorna som revisorn har upptäckt (FAR Förlag AB, 2006). Det finns 

tillfällen då revisorer inte ska anmäla sina klienter (ABL 9 kap 44§) och det är om: 

1. den ekonomiska skadan av det misstänkta brottet har ersatts och övriga menliga 

verkningar av gärningen har avhjälpts, 

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

3. det misstänkta brottet är obetydligt. 

Följande är en översiktlig modell över revisorns anmälningsprocess: 

I en studie av Bresser och Nilsson (2001) undersöker författarna hur Ekobrottsmyndigheten 

ser på anmälningsskyldigheten. Författarna har kommit fram till att Ekobrottsmyndigheten 

helst inte vill få in några anmälningar. Det bästa scenariot för Ekobrottsmyndigheten är, enligt 

studien, om revisorn får styrelsen att ersätta de ekonomiska skadorna innan det blir ett brott. 

En intervjuad chefsåklagare i studien säger att en undanröjning av skadorna är det bästa att 

uppnå och att revisorerna är de som mer än andra har störst möjlighet till det.   
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Det finns flera studier som menar att anmälningsskyldigheten inte har haft någon effekt på 

förhindrandet av ekobrott. En studie av Abrahamsson, et al. (2004) visar att revisorer generellt 

anser att anmälningsplikten haft liten effekt. Lagen har inte ökat avhjälpandet av brott eller 

påverkat revisorers vardagliga arbete samt granskningens omfattning. I en annan studie har 

författarna kommit fram till att anmälningsskyldigheten inte har fått den genomslagskraft som 

lagstiftaren tänkt sig då det kommer för få anmälningar från revisorer (Taawo & Wie, 2005). 

3.3.3 Dilemmat mellan tystnadsplikten och anmälningsskyldigheten 

Det är företaget som ska revideras som betalar revisorn för att utföra revisionen, men trots det 

ska revisorn även ta hänsyn till andra intressenter. För att revisorn ska kunna utföra uppdraget 

ska revisorn ha tillgång till alla räkenskaper och upplysningar som annars är hemliga i 

företaget. Här kommer tystnadsplikten in i bilden och väger tungt. ”Revisorn får inte till en 

enskild aktieägare eller till någon utomstående obehörigen lämna upplysningar om sådana 

bolagets angelägenheter som revisorn får kännedom om när han eller hon fullgör sitt 

uppdrag, om det kan vara till skada för bolaget” (ABL 9 kap 41§). Tystnadsplikten har alltid 

varit en grundstomme inom revisionsyrket och en förutsättning för att företag ska kunna 

lämna sina uppgifter till sina revisorer (Carrington, 2010). När sedan en misstanke om ett 

ekobrott uppkommer är revisorn skyldig att anmäla detta till en åklagare om brottet inte 

avhjälps inom en viss tid. Revisorn måste därför bryta mot tystnadsplikten och tillämpa 

anmälningsskyldigheten. Det är inom det här området dilemmat finns (Johansson & Jonsson, 

1990). Om revisorer misstänkte ett brott innan laginförandet av anmälningsskyldigheten 

förhöll revisorerna sig endast till tystnadsplikten. Den enda konsekvensen för företagen blev 

att revisorerna då endast skrev en oren revisionsberättelse samt att revisorerna påpekade detta 

för sina klienter (Kjellberg & Milsvik Nilsson, 2005). 

Larsson (2004) har i en rapport till Brottsförebyggande rådet kommit fram till att det endast är 

6,6 % av revisorerna runt om i Sverige som rutinmässigt informerar sina klienter om 

anmälningsskyldigheten och att 76,3 % informerar när ett ekobrott först blir aktuellt. Lundin 

(2008) menar i sin rapport till Ekobrottsmyndigheten att revisorer anmäler brott endast vid 

mycket hög grad av misstanke. Graden av misstanke är alltså klart över de krav för anmälan 

som återfinns i lagtexten. Under 2003 stod revisorerna endast för ca 1 % av alla 

ekobrottsanmälningar (Larsson, 2004). 

Det finns många studier som tyder på att lagen är otydlig (Magnusson & Persson, 2004). 

Anledningen till dilemmat är att anmälningsskyldigheten inte är självklar och revisorer i 

allmänhet inte vet vilka exakta regler som ska tillämpas i praktiken (Engerstedt, 2002). Vidare 

menar även Gustafsson (1988) att vissa situationer beror på att det inte finns klara regler som 

revisorer kan basera sina handlingar på. När det i en situation finns två regler som båda anses 

vara giltiga handlingssätt men utesluter varandra, kan svårigheter förekomma. I vår studie är 

dessa två lagar anmälningsskyldigheten och tystnadsplikten. Även Moore, et al. (2006) har 

diskuterat motstridiga krav hos experter. Forskarna menar att experter kan möta situationer 

där två handlingssätt kolliderar och säger emot varandra. Ett exempel på detta är experternas 

egenintresse, men också deras obligatoriska proffsighet. Arlebäck (1999) ser på dilemmat 

mellan anmälningsskyldigheten på ett annat sätt. Han menar att dilemmat beror på att 
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revisorer inte har tillräcklig straffrättslig kompetens för att kunna hantera dilemmat på rätt 

sätt.  

En annan svårighet som revisorn kan ställas inför är att de kan bli skadeståndsskyldiga om de 

anmäler ett brott och det visar sig att revisorn har grundat sina anklagelser på ett felaktigt sätt 

(Olofsson, et al., 2007). Om detta händer kan revisorn bli föremål för disciplinära åtgärder 

(Revisorslag 32§) och det kan leda till att revisorn kan bli av med auktorisationen från 

Revisionsnämnden (Sjöström & Wallin, 2011). 

3.4 Bokföringsbrott 

Bokföringsbrott är bland den vanligaste typen av ekobrott då brottet ofta sker i kombination 

med skattebrott (Korsell, 2003). I bokföringslagen finns bestämmelser om vilka företag som 

är skyldiga att upprätta årsredovisning, och enligt lagen ska bokföring ske för den som 

bedriver en näringsverksamhet. De företag som ignorerar eller på något sätt inte följer 

bokföringslagen kan göra sig skyldiga till bokföringsbrott (Leijonhufvud & Wennberg, 2007).  

Att upprätthålla bokföring är viktigt både för företagaren själv, så att denne kan ha en 

ekonomisk översikt över företagets finansiella ställning, men även för företagets omgivning. 

För att ett företag ska bli accepterat måste samhället kunna lita på att företaget redovisar en 

sann bild över hur företagets ekonomiska ställning ser ut. Därför är bokföringen även viktig 

för intressenter, såsom bland annat aktieägare, konkurrenter, myndigheter, banker, 

kreditgivare och leverantörer (Ekobrottsmyndigheten, 2013).  

Ett företag döms inte för bokföringsbrott om det bara finns små brister i bokföringen, utan det 

måste handla om allvarliga fel, såsom att bokföring över huvud taget saknas, att bokföringen 

har stora brister eller att bokföringen innehåller osanna uppgifter, det vill säga manipulation 

av bokföringen (Ekobrottsmyndigheten, 2014). Enligt Leijonhufvud och Wennberg (2007) 

finns det idag en gräns för om ett bokföringsbrott föreligger eller inte. Det bokförda värdet 

måste spegla det verkliga värdet och om det avviker mer än 30 % kan ett bokföringsbrott 

föreligga och då måste någon straffas för brottet. När ett bokföringsbrott bedöms grundas 

bedömningen på om brottet har skett genom uppsåt eller av ren oaktsamhet. Vissa, speciellt 

nya företagare, kan ha bristande kunskaper och därmed av oaktsamhet begå ett brott. I en 

sådan situation kan den skyldige befrias från ansvar till uppsåtligt brott, men däremot göra sig 

skyldig till ett oaktsamhetsbrott.  

Som ekobrott räknas: 

 skattebrott 

 borgenärsbrott 

 förskingring 

 undandräkt 

 trolöshet mot huvudman 

 brott mot insiderlagen 

 brott mot lagen om näringsförbud 



13 

 

Bokföringsbrott är en underkategori till borgenärsbrott och omfattade, under 2013, ungefär en 

fjärdedel av alla ekobrott i Skaraborg. Nedan finns statistik från brottsförebyggande rådet över 

anmälda ekobrott samt bokföringsbrott under 2013 i Skaraborgsområdet. 

Anmälda brott Brottsförebyggande rådet 

  

 2013 (Antal) 

Essunga kommun  

Ekonomisk brottslighet 0 

Bokföringsbrott 0 
Falköping kommun  

Ekonomisk brottslighet 21 

Bokföringsbrott 6 
Grästorp kommun  

Ekonomisk brottslighet 4 

Bokföringsbrott 0 
Gullspång kommun  

Ekonomisk brottslighet 0 

Bokföringsbrott 0 
Götene kommun  

Ekonomisk brottslighet 21 

Bokföringsbrott 6 
Hjo kommun  

Ekonomisk brottslighet 1 

Bokföringsbrott 0 
Karlsborg kommun  

Ekonomisk brottslighet 0 

Bokföringsbrott 0 
Lidköping kommun  

Ekonomisk brottslighet 23 

Bokföringsbrott 3 
Mariestad kommun  

Ekonomisk brottslighet 11 

Bokföringsbrott 2 
Skara kommun  

Ekonomisk brottslighet 40 

Bokföringsbrott 17 
Skövde kommun  

Ekonomisk brottslighet 50 
Bokföringsbrott 13 
Tibro kommun  

Ekonomisk brottslighet 2 

Bokföringsbrott 0 
Tidaholm kommun  

Ekonomisk brottslighet 23 

Bokföringsbrott 5 
Töreboda kommun  

Ekonomisk brottslighet 4 

Bokföringsbrott 0 
Vara kommun  

Ekonomisk brottslighet 5 

Bokföringsbrott 1 
  

Totalt antal ekobrott 205 

Totalt antal bokföringsbrott 53 

Totalt antal ekobrott, utöver bokföringsbrott 152 
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Figur 3.2 Diagram över fördelningen av anmälda ekobrott i Skaraborgsområdet 

3.5 Moral och moralläror 

Ordet moral kommer från latinets ”mores” som betyder och beskriver människans levnadssätt 

i ett socialt sammanhang. Ordet beskriver även hur människan uppför sig mot andra 

människor i sin omgivning (Brytting, 2005). I revisionsyrket uppkommer situationer där 

revisorns beslut och agerande styrs av de plikter, regler och normer som finns. En av de 

situationerna är när revisorn måste välja att agera enligt tystnadsplikten eller 

anmälningsskyldigheten. En undersökning av Peterson, et al. (2001) visar att ju äldre man 

blir, desto större hänsyn tar man till moral. Författarna menar att yngre personer påverkas mer 

av yttre faktorer, såsom arbetskollegor, chefer och organisationer. Det finns även starka 

samband mellan ekonomiska handlingar och moraliska beteenden på grund av att det finns så 

många förväntningar från omgivningen, menar Gustafsson (1988). Vidare menar Rutström, et 

al. (2007) att äldre revisorer tar mer risker då riskattityden påverkas av åldern och längden på 

erfarenheten. Jeffrey (1992) menar även att revisorer tenderar till att tänka tillbaka på sina 

tidigare handlingar och basera sina beslut och ageranden på dem. 

Moralläror hjälper en individ att förstå grunden till varför man handlar på ett visst sätt. En 

individs moraliska handlingar kan kategoriseras på olika vis för att förtydliga hur man 

uppfattar sina handlingar utifrån moralen (Sandström, et al., 2007). Nedan beskrivs olika 

moralläror samt hur revisorer kan tänkas agera utifrån morallärorna. 

3.5.1 Utilitarism 

Den utilitaristiska läran går ut på att individen ska kunna skilja på vad som är rätt och vad 

som är fel för att välja det bästa etiska alternativet. Utifrån det ska individen handla och fatta 

beslut med målet att konsekvenserna för besluten blir positiv för alla i omgivningen, vilket 

innebär god eller moralisk handling (Tännsjö, 2000). Om en handling får negativa 

konsekvenser är det en omoralisk handling, enligt Tuleja (1988). Enligt Tännsjö (2000) finns 

det både för- och nackdelar med den här moralläran. Den kan vara en bra utgångspunkt då det 

rätta alternativet väljs. Men vad innebär då uttrycket ”rätt”? I uttrycket ”det rätta alternativet” 

innebär inte ”rätt” att alternativet ”bör” utföras utan att det är tillåtet att utföra alternativet. I 

Diagram över fördelningen av ekobrott

Totalt antal bokföringsbrott Totalt antal ekobrott, utöver bokföringsbrott
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en situation kan det finnas flera olika alternativ som är ”rätt” att utföra men endast ett 

alternativ som bör utföras och därmed endast ett som är obligatoriskt för en utilitarist. För en 

utilitarist innebär detta då att ordet ”rätt” blir ett mycket svagare ord jämfört med människors 

vardagliga språkbruk. Utilitarismen i vår undersökning innebär att revisorns grundtankar 

bakom de beslut som tas skulle vara att öka den totala lyckan, det vill säga att klientens lycka 

ska bli så stor som möjlig och att revisorn alltid utgår efter sitt moraliska resonemang.  

3.5.2 Egoism 

Den egoistiska moralläran innebär att personen i fråga inte har några skyldigheter gentemot 

någon annan än sig själv och att var och en ska klara sig själv i olika situationer (Tännsjö, 

2000). Den här moralläran går även ut på att personen i fråga agerar på ett sätt så att 

konsekvenserna enbart maximerar dennes nytta. Det innebär alltså att individen samlar in 

tillräckligt med information om situationen och fattar ett beslut direkt. Risken är därför att 

individen väljer att utelämna viktig information om situationen så att dennes perspektiv inte 

förändras (Rodgers, et al., 2009). I vår undersökning innebär egoism att revisorn agerar och 

fattar beslut som främjar revisorns egen nytta. 

3.5.3 Pliktetik 

Till skillnad från morallärorna utilitarism och egoism är pliktetiken inte konsekvent. Oavsett 

vad konsekvenserna blir är vissa ageranden inte tillåtna inom pliktetik. Detta leder till att 

ageranden som en individ gör kan få både dåliga och bra konsekvenser men fortfarande vara 

etiska ageranden (Tännsjö, 2000). Individens moraliska agerande ska alltså styras av 

samhällets lagar och regler (Collste, 2010). Detta leder till att individen ignorerar viss 

information då han eller hon styrs av lagar och regler och det innebär därför att individen 

måste vara väl medveten om vilka bestämmelser som finns för hur en specifik uppgift ska 

utföras. Förutsättningen för pliktetiken är att alla klienter ska bemötas likadant (Rodgers, et 

al., 2009). Eftersom samhället kräver att revisorn ska granska företag i syfte till att skydda 

intressenterna innebär pliktetik, i vår studie, att revisorn agerar på ett sätt som gynnar 

intressenterna och speciellt myndigheterna genom att revisorn följer lagen.    

3.5.4 Rättighetsetik 

Likt pliktetiken styrs även rättighetsetiken av lagar och regler men motiverar handlingarna 

annorlunda. Utgångspunkten för den här moralläran är att det finns absolut förbjudna 

handlingar på grund av att konsekvenserna till dessa handlingar skulle kränka någons 

rättigheter. Dessa rättigheter finns alltid och oavsett vad lagen säger ska dessa inte bestridas 

utan det finns ett moraliskt krav på att dessa ska respekteras. Alltså även om lagen ger 

individen rätt att kränka någons rättigheter så är det, enligt rättighetsetiken, moraliskt fel om 

en person handlar på ett sätt som gör det (Tännsjö, 2000). I vår studie innebär rättighetsetiken 

att revisorn följer tystnadsplikten och inte anmälningsskyldigheten för att klientens 

information ska skyddas.  

3.5.5 Moralutvecklingsteorin 

Moraliska val eller situationer är varje persons individuella bedömning och anpassas därefter 

utifrån vad de tycker är rätt och rättvist i ett läge. Denna process kan mätas från en individs 

egen nivå av hur den egna moralen utvecklas. Att vara motiverad att agera moraliskt rätt är 
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varje persons åtaganden att, för varje handling du tar får man ta konsekvenserna. En individs 

motivation att agera moraliskt rätt hänger ihop med vilka värderingar personen ifråga har. 

Dessa varierar från person till person. En teori som knyter samman det som nämnts ovan är 

moralutvecklingsteorin (Ariail, et al., 2012). Lawrence Kohlberg (1977) ser moral som en 

process, som med tiden säkerligen går från en låg till en hög nivå. Processen delas upp i tre 

delar, nämligen förkonventionell, konventionell och efterkonventionell. I varje nivå används 

olika anledningar för att rättfärdiga moralen och därmed beteendet.  

 Förkonventionell: individen tänker hela tiden på hur denne ska undvika bestraffning och 

följer regler som kan öka deras självintresse. 

 Konventionell: individen har förväntningar på sig av allmänheten att de hela tiden ska 

handla i gott exempel, fullfölja sina plikter och respektera lagarna. 

 Efterkonventionell: individen har förpliktelser gentemot sina moraliska principer och ser 

inte lagar som tvingande medel som är fasta på grund av deras sociala nytta när de kan 

förbises (Ariail, et al., 2012).  

3.6 Sammanfattning av den teoretiska referensramen 

Ett företag med bland annat en nettoomsättning på högre än 3 miljoner kr och fler än 3 

anställda ska enligt lag ha minst en revisor som granskar företagets verksamhet (ABL 9 kap 

1§). Revision kan ses som en process, där en tredje part som är i en oberoende ställning 

gentemot klienten ska vara kompetent nog att utföra granskningen för att den ska bli 

accepterad av samhället och dess intressenter (Francis, 2011). 

En annan del som tillhör yrket och är en grundläggande men också vital del för revisorer är 

den tystnadsplikt som de har i sitt arbete. Det innebär att revisorn som granskar inte får lämna 

ut sådan information om företaget som kan skada verksamheten till obehöriga (Revisionslag 

35§). 

I början av 1999 infördes anmälningsskyldigheten, som går ut på att revisorn ska anmäla sina 

klienter vid misstanke om brott (FAR Förlag AB, 2006) (ABL 9 kap 42-44 §§). Bakgrunden 

till laginförandet var att vissa företag begick brott i syfte till att öka sina inkomster eller 

minska sina kostnader för att vinstmaximera. Enligt ABL 9 kap 42§ ska en anmälan göras om 

en styrelseledamot eller en Vd är misstänkt för ett brott. Om ett ekobrott begås av en annan 

anställd i företaget ska detta anmälas till styrelsen eller Vd:n i företaget. Innan revisorn 

anmäler sin klient till åklagaren ska klienten ha fyra veckor på sig att ersätta skadorna. 

Återstår problemet efter fyra veckor ska revisorn anmäla sin klient till åklagaren och sedan 

avgå från sitt uppdrag (ABL 9 kap 44§). Den här lagen är ändrad. Tidigare har den misstänkta 

klienten haft två veckor på sig att åtgärda problemet och ersätta skadorna som revisorn har 

upptäckt (FAR Förlag AB, 2006). Det finns tillfällen då revisorer inte ska anmäla sin klient 

(ABL 9 kap 44§) och det är om: 

1. den ekonomiska skadan av det misstänkta brottet har ersatts och övriga menliga 

verkningar av gärningen har avhjälpts, 

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

3. det misstänkta brottet är obetydligt. 
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Tystnadsplikten har alltid varit en grundstomme inom revisionsyrket och en förutsättning för 

att företag ska kunna lämna sina uppgifter till sina revisorer (Carrington, 2010). När sedan en 

misstanke om ett ekobrott uppkommer är revisorer skyldiga att anmäla detta till åklagare, om 

brottet inte avhjälps inom en viss tid. Revisorer måste därför bryta mot tystnadsplikten och 

tillämpa anmälningsskyldigheten. 

För att kunna undersöka hur revisorer tillämpar anmälningsskyldigheten i praktiken samt hur 

de arbetar med dilemmat mellan tystnadsplikten och anmälningsskyldigheten använder vi oss 

av olika morallärorna utilitarismen, egoism, pliktetik och rättighetsetik samt 

moralutvecklingsteorin. Ur en utilitaristisk synvinkel har revisorer flera olika alternativ att 

välja mellan, men endast ett alternativ bör utföras och det är endast det alternativet som blir 

obligatoriskt att utföra. Konsekvensen för alternativet ska vara positiv för alla i omgivningen, 

annars är den inte en moralisk handling (Tännsjö, 2000). Ur en egoistisk synvinkel känner 

revisorer däremot inga skyldigheter gentemot någon annan än sig själv, utan revisorer agerar 

och fattar beslut som främjar deras egen nytta. Till skillnad från morallärorna utilitarism och 

egoism är pliktetiken inte konsekvent. Oavsett vad konsekvenserna blir är vissa ageranden 

inte tillåtna inom pliktetik. Det innebär att konsekvenserna från en handling kan vara både bra 

och dåliga men fortfarande vara etiska ageranden (Tännsjö, 2000). Ur en pliktetisk synvinkel 

anmäler revisorn sina klienter under de situationer som ska anmälas enligt lagen och inga 

undantag finns. Likt pliktetiken styrs rättighetsetiken av lagar och regler men motiverar 

handlingarna annorlunda. Om konsekvenserna från revisorers handlingar skulle kränka 

någons rättigheter är dessa handlingar absolut förbjudna (Tännsjö, 2000). Ur en rättighetsetisk 

synvinkel ska revisorer följa tystnadsplikten och inte anmälningsskyldigheten för att skydda 

klienternas information. 

För att undersöka hur revisorers syn på anmälningsskyldigheten har förändrats med tiden 

använder vi oss av utvecklingsteorin. Lawrence Kohlberg (1977) ser moral som en process 

som med tiden säkerligen går från en låg till en hög nivå. Processen kallas för 

moralutvecklingsteorin och delas in i tre delar, nämligen förkonventionell, konventionell och 

efterkonventionell. I det förkonventionella stadiet tänker individen hela tiden på hur denne ska 

undvika bestraffning och därmed följer individen de regler som finns. I det konventionella 

stadiet känner individen sig säker på sig själv men har förväntningar från allmänheten. 

Individen vill uppfylla förväntningarna och handla i gott exempel och fullföljer därför sina 

plikter och respekterar alla lagar som finns. I det sista stadiet, det efterkonventionella, har 

individen förpliktelser gentemot sina moraliska principer och ser inte lagar som tvingande om 

dessa går emot de moraliska principerna som individen har (Ariail, et al., 2012). 
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Figur 3.3 Sammanfattning över hur moralen kan påverka revisorers agerande vid tillämpning av 

anmälningsskyldigheten  
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4 Empiri 

Empirikapitlet syftar till att ge en djupare inblick på hur revisorer agerar i sitt arbete vid 

bokföringsbrott, ur ett moraliskt perspektiv. Utifrån teorikapitlet har vi valt att strukturera 

vårt empirikapitel med att börja med en presentation av de fall som undersökts som sedan 

följs av domar och domskäl, revisorers motvilja mot att anmäla och omständigheter kring 

fallen. Vidare presenteras de intervjuade respondenterna och vad de har svarat.  

 

4.1 Presentation av fallen 

Det blir krångligt att sätta namn på respektive fall och det kan leda till att det blir otydligt och 

svårläst för läsaren. Vi har därför valt att nämna fallen efter nummer. 

Många av fallen från 2013 har inte avslutats än och vi har därför inte kunnat få tag på dem. 

Vi har undersökt 21 fall. Den största delen av de tilltalade har visat sig vara män med en 

genomsnittsålder på 52 år. Två av de tilltalade var kvinnor där en var 52 år och den andra 71 

år. Alla tilltalade i de olika fallen blev fällda förutom en av kvinnorna och två av männen. 

Nedanstående tabell presenterar kön och ålder på de tilltalade. 

Fall Kön Ålder Fälld/icke-fälld 

1 Man 47 år Fälld 

2 Man 73 år Fälld 

3 Man 34 år Fälld 

4 Man 51 år Fälld 

5 Man 57 år Fälld 

6 Man 40 år Fälld 

7 Man 51 år Fälld 

8 Man 55 år Fälld 

9 Man 54 år Fälld 

10 Man 40 år Icke-fälld 

11 Man 51 år Fälld 

12 Man 52 år Fälld 

13 Kvinna 52 år Icke-fälld 

14 Man 58 år Fälld 

15 Man 62 år Fälld 

16 Man 64 år Fälld 

17 Kvinna 71 år Fälld 

18 Man 47 år Fälld 

19 Man 51 år Fälld 

20 Man 46 år Icke-Fälld 

21 Man 46 år Fälld 
 

Tabell 4.1 Presentation över kön, ålder och konsekvensen av anmälningarna för de tilltalade 

Av de 21 fall som har undersökts i studien har 18 företag haft en revisor som reviderat 

respektive verksamhet. Det utgör alltså 81 % av fallen, och inte en enda anmälning har 

kommit från revisorer, utan anmälningarna har kommit från konkursförvaltare och 

Skatteverket. Revisorerna i de olika fallen har varit verksamma som revisorer sedan 1980- 

och 1990-talet, medan en av revisorerna har varit verksam som revisor sedan 2006. I tolv av 



20 

 

de undersökta fallen har dessutom de tilltalade blivit anmälda efter att de har försatts i 

konkurs, och i nio fallen har de tilltalade fortsatt sin verksamhet eller sålt den vidare. De flesta 

fall har en omsättning på mindre än 3 miljoner kronor per år.  Företagens 

verksamhetsbranscher har varit mycket varierande. Verksamhetstiden för respektive företag 

och tilltalad innan de anmäldes har oftast inte varit längre än 10 år, förutom fyra fall där de 

hade varit verksamma i 12, 13, 20 samt 23 år innan de anmäldes. 

Nedanstående tabell presenterar de tilltalades verksamheter samt vem som skickade in 

anmälningen. 

Fall Anmäld Verksam 

innan 

anmälning 

Revisor Anmäld av Omsättning/år Verksamhetsbransch 

1 2013 9 år Ja Konkursförvaltare <1 miljon VVS-installation 

2 2013 2,5 år Ja Konkursförvaltare <1 miljon Jordbruksverksamhet 

3 2013 0,5 år Nej Skatteverket >3 miljoner Metallåtervinning 

4 2013 3,5 år Ja Konkursförvaltare <3 miljoner IT-tjänster 

5 2013 3 år Nej Konkursförvaltare <1 miljon Illertillbehör 

6 2013 4 år Ja Konkursförvaltare <1 miljon Byggbranschen 

7 2013 3 år Ja Konkursförvaltare >3 miljoner Åkeriverksamhet 

8 2013 8 år Ja Konkursförvaltare <1 miljon Hästverksamhet 

9 2013 2 år Ja Skatteverket <3 miljoner Musikinstrumenthandel 

10 2013 2,5 år Ja Skatteverket <3 miljoner Bildäckshandel 

11 2013 3 år Ja Konkursförvaltare <1 miljon Restaurangverksamhet 

12 2013 4 år Ja Konkursförvaltare >3 miljoner Fastighetsförvaltning 

13 2012 20 år Ja Konkursförvaltare <1 miljon Redovisning 

14 2012 13 år Ja Skatteverket <3 miljoner Tandläkarbranschen 

15 2012 23 år Ja Skatteverket <3 miljoner Redovisning 

16 2012 7 år Ja Skatteverket <3 miljoner Skogsbranschen 

17 2011 9 år Ja Konkursförvaltare <3 miljoner Detaljhandelsbranschen 

18 2011 9 år Ja Konkursförvaltare <3 miljoner Detaljhandelsbranschen 

19 2011 2 år Nej Skatteverket <1 miljon Metallåtervinning 

20 2011 12 år Ja Skatteverket <3 miljoner Restaurangbranschen 

21 2010 8 år Ja Skatteverket <3 miljoner Restaurangbranschen 

 

Tabell 4.2 Presentation över anmälningsåret, de tilltalades verksamheter, om de haft en revisor samt vem som 

skickade in anmälningen 

4.2 Domar och domskäl 

Fyra av de tilltalade i de olika fallen (1,2,4 och 5) blev dömda för att de bland annat inte har 

haft någon bokföring, varit försenad med årsredovisningen eller underlåtit löpande bokföring. 

Straffen för de olika brotten blev dagsböter mellan 50 om 50 kr och 60 om 250 kr. I fyra 

andra fall (6,8,9 och 11) dömdes bland annat de tilltalade för att ha åsidosatt 

bokföringsskyldigheten, underlåtit löpande bokföring eller underlåtit att upprätta 

årsredovisningen. Påföljden för de tilltalade i dessa fall blev villkorliga domar samt dagsböter 

mellan 40 om 50 kr och 80 om 50 kr. I fall 8 hade den tilltalade både åsidosatt 

bokföringsskyldigheten och underlåtit att upprätthålla årsredovisningen och därför fick den 

tilltalade det högsta straffet av de som fick en villkorlig dom med dagsböter. 

Fem av de tilltalade i fallen (14, 15, 17, 18 och 19) fick villkorlig dom och samhällstjänst med 

mellan 75 och 200 timmar. Den tilltalade i fall 14 har inte bokfört vissa verifikationer och 

redovisat för låga intäkter under två år. Han blev dömd för grovt bokföringsbrott. Den 
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tilltalade i fall 15 hade inte bokfört intäkter med väsentligt belopp. De intäkter som han 

redovisade hade flera månaders eftersläpningar. Den tilltalade hade även tagit upp privata 

tillgångar och skulder i redovisningen. Den tilltalade kvinnan i fall 17 hade en brist om 4 

miljoner kr i bokföringen. Vidare dömdes även mannen i fall 18 för ha haft brister i 

bokföringen med betydande belopp. Det handlade om stora summor av skulder som inte hade 

redovisats. I fall 19 hade den tilltalade inte sparat några inköpsnotor och hade inte heller 

någon kontroll på hur mycket pengar som företaget omsatte. 

I två av fallen (12 och 16) dömdes de tilltalade till fängelse. Den ena (12) dömdes till en 

månads fängelse för att han inte hade tillräcklig bokföring och tagit ut samt för att han 

överförde pengar till och från sitt företag utan att bokföra det. Den andra (16) dömdes till nio 

månaders fängelse för att inte ha haft någon bokföring eller någon skatteredovisning.  

Två av de tilltalade i fallen (3 och 7) dömdes till fängelse samt näringsförbud. Den tilltalade i 

vårt tredje fall bedrev enskild näringsverksamhet och hade ingen revisor. Han köpte skrot 

”svart” av industriföretag som han senare sålde till metallåtervinningsföretag. Momsen 

redovisades inte då han menade att han inte skulle få någon vinst kvar till sig själv annars. 

Detta var han medveten om och därför dömdes han för att uppsåtligen ha gjort sig skyldig till 

grovt bokföringsbrott samt grovt skattebrott. Den dömde mannen fick sex månaders fängelse 

samt tre års näringsförbud. Vidare har den tilltalade i fall 7 blivit dömd för grovt 

bokföringsbrott och grovt skattebrott då han inte har redovisat intäkter och inte heller 

redovisat mervärdesskatt mellan 2010 och 2011. Påföljden blev tio månaders fängelse samt 

tre års näringsförbud.  

I tre av fallen (10, 13 och 20) dömdes inte de tilltalade. Den tilltalade mannen i fall 10 

anklagades för att ha förfalskat fakturor i syfte till att öka kostnaderna för sin verksamhet. 

Åklagarens bevisunderlag ansågs vara otillräcklig och mannen fälldes därför inte i tingsrätten. 

Kvinnan i fall 13 hade inte bevarat räkenskapsinformation för mellan 2009 och 2010. Hon 

anklagades för bokföringsbrott men då åklagaren inte kunde styrka åtalet fälldes inte kvinnan. 

Den tilltalade i fall 20 hade i efterhand ändrat och tagit bort de kvitton som han hade från 

försäljning i syfte till att minska försäljningen i bokföringen. Han anklagades därför för grovt 

bokföringsbrott men fälldes inte av tingsrätten.  

I det sista fallet (21) hade den tilltalade mannen undanhållit moms och tidigare inslagen 

försäljning hade i efterhand raderats innan rapport för bokföringsunderlag tagits fram. 

Restaurangens databaserade kassaregister hade alltså manipulerats. Den tilltalade blev dömd 

för grovt bokföringsbrott och skattebrott och skönstaxerades därför med ca 400 000 kronor 

och betala moms- samt skattetillägg. 
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Nedanstående tabell sammanfattar de olika fallens påföljder samt domskäl. 

Fall Påföljd Domskäl 

1 50 dagsböter à 50 kr  Ingen bokföring 

 Åsidosatt bokföringsskyldigheten 
2 40 dagsböter à 70 kr  Försenad årsredovisning 

 Eftersläpningar i den löpande 
bokföringen 

 Felaktiga skattedeklarationer 
3 sex månaders fängelse, tre års 

näringsförbud 
 Ingen momsredovisning 

4 50 dagsböter à 50 kr  Underlåtit löpande bokföring 
5 60 dagsböter à 250 kr  Bokföring saknas 
6 Villkorlig dom, 40 dagsböter à 50 

kr 
 Åsidosatt bokföringsskyldigheten 

7 Tio månaders fängelse, tre års 

näringsförbud 
 Inte redovisat intäkter 

 Inte redovisat mervärdesskatt 
8 Villkorlig dom, 80 dagsböter à 50 

kr 
 Åsidosatt bokföringsskyldigheten 

 Underlåtit att upprätta årsredovisning 
9 Villkorlig dom, 40 dagsböter à 50 

kr 
 Underlåtit löpande bokföring 

10 Icke-fälld  Förfalskat fakturor 

 Otillräckligt bevisunderlag 
11 Villkorlig dom, 60 dagsböter à 50 

kr 
 Underlåtit löpande bokföring 

12 En månads fängelse  Otillräcklig bokföring 

 Olaga värdeöverföringar 
13 Icke-fälld  Inte bevarat räkenskapsinformation 

 Otillräckligt bevisunderlag 
14 Villkorlig dom, 160 timmars 

samhällstjänst 
 Redovisat för låga intäkter 

 Vissa verifikationer saknades 
15 Villkorlig dom, 200 timmars 

samhällstjänst 
 Underlåtit att bokföra vissa intäkter 

 Eftersläpande redovisning 

 Tagit upp privata tillgångar och skulder i 
redovisningen 

16 Nio månaders fängelse  Ingen bokföring 

 Ingen skatteredovisning 
17 Villkorlig dom, 75 timmars 

samhällstjänst 
 Stora brister i bokföringen 

18 Villkorlig dom, 120 timmars 

samhällstjänst 
 Stora brister i bokföringen 

19 Villkorlig dom, 100 timmars 

samhällstjänst 
 Verifikationer saknades 

20 Icke-fälld  Manipulerat kassaregister 
21 Skönstaxerad med ca 400 000 kr, 

moms- och skattetillägg 
 Manipulerat kassaregister 

 

Tabell 4.3 Sammanfattning över fallens olika påföljder samt domskäl 
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4.3 Revisorernas motvilja mot att anmäla 

Revisorn till företaget i fall 1 valde att inte anmäla utan skrev endast en oren 

revisionsberättelse där han skriver att det finns brister i företagets räkenskapsmaterial och att 

han därför inte kan uttala sig om företagets årsredovisning upprättats i enlighet med 

årsredovisningslagen. Detta gäller även ett par andra fall (2 och 17). I ett av fallen (17) hade 

den tilltalades verksamhet bytt revisor fyra gånger.  

I fall 13 hade revisorn avgått, men inte lämnat in någon anmälan. Revisorerna i ett par andra 

fall (4 och 6) har inte heller anmält. Revisorerna i de fallen har inte skrivit någon oren 

revisionsberättelse utan styrkt att respektive klient har redovisat i enlighet med 

årsredovisningslagen samt att respektive klients finansiella rapporter ger en rättvisande bild av 

deras finansiella ställning. I ett annat fall (6) avgick revisorn innan klienten gick i konkurs och 

brottet upptäcktes av konkursförvaltaren.  

I två fall (9 och 12) hade revisorn tidigare varnat sin klient. I det ena fallet (9) uppmanade 

revisorn sin klient om att klienten behövde sköta sin bokföring bättre. Revisorn skickade även 

ett brev om det till sin klient men valde ändå att inte anmäla. I det andra fallet (12) hade 

revisorn varnat sin klient att olaga värdeöverföringar hade skett och att det borde hanteras på 

ett bättre sätt, men revisorn anmälde aldrig sin klient. 

4.4 Omständigheter kring fallen – vad har hänt?  

Det har förekommit olika situationer och motiv för de föranledda brotten i fallen. Exempelvis 

har det i två fall (1 och 4) handlat om att nyckelpersoner har lämnat företaget för konkurrenter 

vilket ledde till att omsättningen sjönk kraftigt samt att kostnaderna i början var höga och den 

förändringen klarade inte verksamheten av. En av de främsta förklaringarna till att det blev 

som det blev var att ekonomin inte tillät företagarna att kunna betala 

revisorn/bokföringsbyrån. Istället har pengarna lagts på alkohol (7) eller varuinköp för att 

kunna driva verksamheten vidare (11). I ett annat fall (12) fanns inga pengar kvar i 

verksamheten till att betala någon för att ta hand om bokföringen.  

Sedan har girighet också förekommit, de dömda har velat ha mer och mer pengar. I ett fall (3), 

har personen behållit momsen som egentligen ska in till Skatteverket, ”annars blir det inget 

över till mig” menar den tilltalade. I ett annat fall (15) säger den tilltalade att han jobbat hårt 

och slitit ut sig och har lagt mer fokus på kunderna istället för på ekonomin. Samtidigt har den 

tilltalade haft ett kraftigt spelberoende och menar att han inte är den typen som fifflar. Det 

sista fallet (16) angående girigheten har den tilltalade mannen tidigare levt på 

existensminimum och såg nu en möjlighet i att gottgöra sig själv och tjäna pengar.  

Den faktor som orsakat de flesta av bokföringsbrotten har varit brist på eller ingen erfarenhet 

alls hos de dömda. I fem fall (5, 6, 9, 18 och 19) har det berott just på det. Det handlade om 

lathet i ett av fallen (5), medan i de andra fallen (6, 9, 18 och 19) har ansvaret varit för stort 

och personerna har känt för mycket press och inte vetat hur situationen skulle hanteras.  

Sedan finns självklart de som skyller ifrån sig, vilket syntes i två av fallen (8 och 14). En av 

dem (8) indikerar att om revisorn inte hade bytt jobb, hade det inte blivit några problem med 

förseningar. Den tilltalade hade också varit sjuk under en längre period. I det andra fallet (14) 
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skyller den tilltalade ifrån sig på grund av en ny lag som skulle passa datasystemet och tog 

också över 360 patienter och det ledde till att arbetstagarna blev väldigt långa. Arbetsdagarna 

uppgick ofta till 13 timmar per dag och till slut blev mannen utmattad. I ett av fallen (17) har 

verksamheten inte varit lönsam, lageruppbyggnad och svårsålda produkter. Avslutningsvis har 

ett fall (21) också blivit fälld på grund av fiffel med kassaapparater och borttagen försäljning i 

efterhand.  

Sedan har det funnits tre fall (10, 13 och 20) där de inte blivit dömda för bokföringsbrott. Ett 

av fallen (20) som handlar om kassaregister ogillades på grund av att åklagaren inte trodde att 

de hade den tekniska kunskapen att genomföra något sådant. Ett annat fall (13) ogillades för 

att verifikationerna för fallet tappades bort på vägen till likvidatorn och den tilltalade har inget 

kvitto på försändelsen. Åtalet kunde inte styrkas. I det sista av de icke-dömda fallen (10) 

kunde åklagaren inte styrka att de misstänka bluffakturorna var osanna, på grund av den tid 

som gått sedan brottet begicks. Minimikravet för handlingar i bokföringen, som fakturor och 

bankkontoutdrag kan inte ligga till grund för en dom.  

4.5 Presentation av intervjuade revisorer 

Vi lovade våra respondenter full anonymitet under intervjun och därför har vi valt att i studien 

kalla revisorerna med benämningen ”R” följt av en siffra från 1-4. De intervjuade revisorerna 

är alla godkända och de har varit verksamma som revisorer sedan innan laginförandet av 

anmälningsskyldigheten, 1999. Av de fyra revisorer som intervjuats är två verksamma i 

Mariestad, en i Falköping och en i Lidköping. Vi vill även påpeka att dessa revisorer inte har 

någon koppling till de undersökta fallen, utan de intervjuas som ett komplement till studien. 

Respondent Revisor sedan (år) 

R1 1988 

R2 1985 

R3 1992 

R4 1996 
 

Tabell 4.4 Presentation av respondenterna  

4.6 Intervju med revisorer 

R1: R1 menar att det är väldigt många bokföringsbrott som sker på grund av att man inte har 

tillräckligt med kunskap inom bokföring och därför sker brottet oftast inte uppsåtligt. 

Revisorer brukar därför avstyra problemet innan det blir något brott. De vanligaste brottet 

som sker enligt R1 är att klienterna skickar in sina årsredovisningar för sent men att han 

brukar ta hänsyn till sina klienter och situationen de befinner sig i. Om en årsredovisning 

kommer in för sent och klienten har en förklaring till det så går han oftast inte vidare i ärendet 

genom att anmäla brottet. Vidare tror R1 att många revisorer inte anmäler ett misstänkt 

bokföringsbrott över huvud taget. Han menar att många revisorer hellre avgår från sitt 

uppdrag än att anmäla sin klient. De grövre brotten ska och brukar säkert anmälas, påpekar 

R1.  

Det förekommer att revisorer inte vill anmäla sin klient för att inte få ett dåligt rykte som 

sprider sig till de andra klienterna som revisorn har. De mindre brotten anmäler han inte för 

att kunna ha kvar klienten. R1 ser sig själv som en affärsman och har inte råd att bli av med 



25 

 

klienter på grund av mindre misstag från klientens sida. Det blir väldigt dyrt i längden om 

man går efter lagen till punkt och prickar och anmäler mindre brott eftersom man då förlorar 

en inkomstkälla.  

Enligt R1 har revisorer i allmänhet ingen positiv syn på anmälningsskyldigheten. 

R2: Nackdelen med anmälningsskyldigheten är att revisorer inte har tillräckligt med juridisk 

kompetens för att kunna bedöma en brottssituation. Tar man fel beslut kan det skada klienten 

samt att man som revisor kan bli stämd och det i sin tur kan skada revisionsfirman och dess 

rykte, menar R2. Det här problemet är inte så stort längre om man jämför med för några år 

sedan. I revisionsfirman där R2 arbetar har man jurister som revisorer kan vända sig till och 

rådfråga, annars kan revisorer alltid vända sig till FAR för att få råd. R2 menar också att det 

brukar vara försenade årsredovisningar som är anledningen till de flesta bokföringsbrott. En 

annan nackdel med anmälningsskyldigheten är att processen innan domen kommer tar väldigt 

lång tid. Revisorn vet om fall som har tagit flera år att slutföra. Vidare har R2 svårt att tänka 

sig att en revisor avstår från att anmäla i syfte till att få behålla sina klient.  

R3: Nackdelen med anmälningsskyldigheten är svårigheterna som kan uppkomma mellan 

tystnadsplikten, menar R3. Fördelen med anmälningsskyldigheten är att man kan varna sina 

klienter och skrämma upp dem så att inget uppsåtligt ekobrott förekommer. Lagen är som en 

hastighetskontroll. 

R3 tror att det ofta förekommer att revisorer bryter mot anmälningsskyldigheten eftersom han 

själv har gjort det några gånger och han tror inte att han är ensam om det. Det är dock 

vanligast bland revisorer som har varit verksamma sedan innan laginförandet av 

anmälningsskyldigheten, påpekar R3. R3 har ibland fått försenade årsredovisningar från sina 

klienter som han valt att inte anmäla då det inte har varit rätt mot klienten. Det gäller inte 

enbart försenade årsredovisningar utan det kan finnas andra fall där klienten har hamnat i en 

svår situation som han eller hon inte kan råda över. Som revisor tar R3 hänsyn till sina 

klienter om de hamnat i svåra situationer och anmäler inte sina klienter när han egentligen ska 

göra det, när det gäller mindre misstag. 

R4: Anmälningsskyldigheten ser revisorer i allmänhet inte som sin uppgift, enligt R4. Han 

menar även att revisorer kan avstå från att anmäla ett misstänkt bokföringsbrott om klienten är 

en så pass stor kund så att förlusten av klienten lämnar stora spår efter sig hos 

revisionsfirman.  
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5 Analys 

Syftet med analyskapitlet är att, med hjälp av de olika morallärorna, analysera hur 

anmälningsskyldigheten tillämpas i praktiken av revisorer genom att hitta en koppling mellan 

den teoretiska referensramen och empirin. Vidare diskuteras hur pass effektiv 

anmälningsskyldigheten är. 

 

5.1 Revisorers agerande vid misstanke om ekobrott 

De undersökta fallen innehöll både bokföringsbrott och grovt bokföringsbrott samt att 

påföljderna för gärningarna var allt från mindre dagsböter till samhällstjänst och fängelsestraff 

och ändå kom inga anmälningar från revisorer. Det har alltså inte spelat någon roll om brotten 

begåtts i en mindre eller större omfattning. Att graden av brottet inte tycks ha påverkat 

revisorer kan bero på att det är svårare för dem att vara oberoende i en mindre stad, menar 

Engström och Kågström (2003). Att prioritera klienter där relationer baserade på förtroende 

och personliga kontakter går före relationer med myndigheterna, är en åtgärd som tas till för 

att inte tappa klienterna, eller så kan det till och med vara så att revisorerna känner många av 

sina klienter (Bazerman, et al., 2002). Det kan då ses som att revisorer agerar i eget intresse 

och bara är ute efter att maximera sin egen nytta och känner inga skyldigheter gentemot 

myndigheterna (Rodgers, et al., 2009).  

Ur ett utilitaristiskt perspektiv är målet att revisorn ska handla och ta beslut så att resultatet 

blir positivt för alla i omgivningen (Tännsjö, 2000). Blir konsekvenserna av handlingen 

negativa anses det vara en omoralisk handling (Tuleja, 1988). Vid en brottssituation ställs 

revisorn inför olika val. Antingen förbiser revisorn brottet och fortsätter att vara revisor för 

företaget, vilket ger revisorn negativa konsekvenser då denne kan bestraffas (Olofsson, et al., 

2007) (Sjöström & Wallin, 2011). Ett annat alternativ är att anmäla klienten och sedan avgå 

från ärendet. Här lyckas revisorn komma undan bestraffning men klienten kommer att lida för 

det, vilket är en negativ konsekvens för klienten. Sedan har vi ett alternativ där revisorn kan 

avgå från uppdraget men inte anmäla sin klient. På så sätt kommer revisorn undan 

bestraffning då revisorn inte reviderar företaget längre, och klienten inte blir anmäld. 

Revisorn får inte heller några negativa konsekvenser i form av att ett dåligt rykte sprids hos 

revisorns resterande klienter och de kan fortsätta att lita på sin revisor. Enligt utilitarismen 

finns det flera ”rätta” alternativ att agera utifrån men endast ett agerande ”bör” utföras och det 

är även det alternativet som är det moraliska. Ur ett utilitaristiskt synsätt är det sistnämnda 

alternativet det moraliska då konsekvenserna inte blir negativa, varken för revisorn eller för 

klienten. Sedan säger en revisor (R2) att en nackdel med anmälningsskyldigheten är att det tar 

lång tid innan klienten blir dömd. Det märkte vi när vi undersökte våra fall. Många av fallen 

pågick fortfarande och hade inte avslutats. Revisorn (R2) fortsätter med att påpeka att i vissa 

fall blir inte ens den tilltalade dömd. I de undersökta fallen finns det tre fall då den tilltalade 

inte dömdes för det misstänkta brottet. Väljer revisorn att avgå utan att anmäla läggs inte 

mycket energi åt på anmälningen då chansen finns att åtalet tar lång tid och att den tilltalade 

inte blir dömd ändå. I sådana fall kan detta agerande från revisorer vara ett moraliskt rätt 

agerande att utföra då denne inte har någon negativ konsekvens för varken revisorn eller för 

klienten. 
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Vidare märkte vi att revisorer i vissa fall (1, 2 och 17) skrev en oren revisionsberättelse och i 

andra fall (9 och 12) varnade revisorerna sina klienter, men det har ändå inte fått dem att 

anmäla om åtgärderna inte förbättrats efter tid. Innan anmälningsskyldigheten lagstadgades 

reviderade revisorerna endast företaget och hade endast tystnadsplikten att förhålla sig till. 

Om det fanns oegentligheter i klientens finansiella rapporter skrev revisorer endast en oren 

revisionsberättelse (Kjellberg & Milsvik Nilsson, 2005). Enligt Jeffreys (1992) teori tenderar 

revisorer alltså idag att tänka tillbaka på hur de har agerat tidigare i sin karriär och nu agera 

likadant.  

I flera fall har den tilltalade varit sjuk och revisorn har inte anmält. En revisor (R1) nämner att 

han tar hänsyn till sina klienter och den situation de befinner sig i. Enligt rättighetsetiken kan 

ett sätt att agera vara det rätta även om agerandet går emot lagen (Tännsjö, 2000). Det finns 

fall (5, 6, 9, 18 och 19) där de tilltalade inte har haft tillräckligt med kunskap inom bokföring 

och därför omedvetet gjort sig skyldiga till brott. I vissa andra fall (14, 15 och 8) har den 

tilltalade varit svårt sjuk och på grund av sin sjukdom inte kunnat göra något åt problemet 

som har funnits. Det kan vara så att revisorerna i de fallen har visat medkänsla för sina 

klienter och tyckt att det är moraliskt fel och därför låtit bli att anmäla för att de ansett att 

brottet inte har varit av den grova karaktären samt att de inte velat utsätta sin redan sjuke och 

hjälplösa klient för ytterligare svårigheter. Detta är troligt eftersom revisorerna i de fallen är 

erfarna och arbetat länge inom yrket. En av de intervjuade revisorerna (R3) menar att det är 

vanligare att revisorer som har varit verksamma redan innan laginförandet avstår från att 

anmäla än mindre erfarna revisorer. Peterson, et al. (2001) styrker detta då de har kommit 

fram till att man tar större hänsyn till etik och moral, ju äldre man blir. En annan aspekt till 

varför revisorerna inte har anmält i sådana situationer kan vara att revisorerna i efterhand kan 

få skuldkänslor då moralen har satts i spel. Det finns starka samband mellan ekonomiska 

handlingar, det vill säga revisorns beslut och moraliska beteenden, det vill säga revisorns 

moral (Gustafsson, 1988).  

Om man tar större hänsyn till sin moral ju äldre man blir (Peterson, et al., 2001) och om äldre 

revisorer tenderar att ta större risker (Rutström, et al., 2007) kan vi, med försiktighet, säga att 

det är en av de anledningarna till att revisorerna i dessa fall har avstått från att anmäla sina 

klienter. Revisorerna tar större hänsyn till moral och vill hellre riskera mer än att anmäla sina 

klienter.  

5.2 Anmälningsskyldighetens effekt 

Enligt pliktetiken ska det moraliska handlandet styras av de regler och lagar som existerar i 

landet (Collste, 2010). För att kunna agera moraliskt ska revisorerna använda sig av och 

tillämpa de lagar och regler som finns. Anmälningsskyldigheten är en av de punkter som 

förväntas följas, då det är en skriven lag. Problemet är att lagen inte följs till den delen att 

revisorer i våra undersökta fall inte anmäler sina klienter om skadorna inte ersätts av klienten. 

Det styrker Rodgers, et al. (2009) då författarna menar att individer kan strunta i information 

när lagar och regler styr agerandet. Tre av fyra intervjuade revisorer ser negativt på 

anmälningsskyldigheten. En av dem (R1) drar en väldigt hård kommentar och säger att han 

inte tror att revisorer anmäler överhuvudtaget. Två revisorer (R3 och R4) stämmer in i hans 

tankegångar och nämner att revisorer minsann bryter mot lagen och att det inte är revisorernas 
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uppgift. En annan revisor (R2) ger däremot ett lite mer förväntat svar och tror inte att 

revisorer avstår anmälningar i syfte till att behålla sina klienter. Utifrån ett pliktetiskt 

perspektiv är revisorernas agerande inte helt rätt moraliskt.  

De undersökta fallen bekräftar Larssons (2004) studie om att större delen av revisorer inte 

rutinmässigt informerar om anmälningsskyldigheten utan att revisorer ofta informerar sina 

klienter om anmälningsskyldigheten först när det blir aktuellt. Det finns flera fall som visar att 

revisorn har varnat sina klienter när oegentligheter har uppkommit i deras finansiella 

rapporter. Vidare bekräftar en revisor (R3) att han tycker att fördelen med 

anmälningsskyldigheten är att man kan varna sina klienter och på så sätt använda lagen som 

ett verktyg för att skrämma klienterna så att inget uppsåtligt ekobrott sker. Det är möjligt att 

det är just det som är syftet med anmälningsskyldigheten. Att lagen ska användas som ett 

slags verktyg som revisorerna ska använda mot sina klienter, i syfte till att skrämma dem om 

de tänker på att begå ett bokföringsbrott, eller ett ekobrott överhuvudtaget.  

Enligt Larsson (2004) är det konkursförvaltarna och Skatteverket som står för många av 

anmälningarna vid bokföringsbrott. Det märkte man också i de fall vi har undersökt, där inga 

anmälningar kom från revisorerna. Taawo och Wie (2005) menar att anmälningsskyldigheten 

inte har fått den genomslagskraft som lagstiftaren tänkt sig då det kommer för få anmälningar 

från revisorn. Bara för att revisorerna inte anmäler lika många brott som konkursförvaltarna 

och Skatteverket betyder det inte att revisorerna har misslyckats med att motverka ekobrott. 

Tvärtom kan det betyda att revisorerna redan har motverkat brotten genom att uppmana 

klienterna till att ersätta de skador som har upptäckts. Detta syns inte utåt till allmänheten då 

problemet löses internt mellan klienten och revisorn. Bresser och Nilsson (2001) styrker detta 

i sin studie då författarna har kommit fram till att Ekobrottsmyndigheten inte vill att det ska 

komma in många anmälningar och att myndigheten helst vill att revisorer uppmanar sina 

klienters styrelser att ersätta de oegentligheter som har upptäckts av revisorerna. Detta i syfte 

till att förhindra att oegentligheterna ska bli ett brott.  

En revisor (R3) kopplade anmälningsskyldigheten med en hastighetskontroll och revisorerna 

är hastighetskamerorna i trafiken. Anmälningsskyldigheten kan alltså ses som ett farthinder. 

Den finns där för att företag inte ska överskrida en viss gräns som kan leda till ett brott och 

därmed förhindrar lagen att ekobrott förekommer. Företag som överskrider gränsen och begår 

ett brott anmäls inte oftast av revisorer precis som när bilister i trafiken ibland inte fångas upp 

av hastighetskamerorna.  

Vidare står det i lagen (9 kap 44§ ABL) att revisorn först ska meddela sin klients styrelse att 

det finns oegentligheter i deras finansiella rapporter. Sedan har styrelsen fyra veckor på sig att 

åtgärda problemet. En revisor har inte rätt till att anmäla sin klient direkt, utan endast om 

problemet kvarstår efter fyra veckor från att revisorn har informerat sin klient om problemet. 

Den här anmälningsprocessen stärker teorin om att lagen ska användas som ett verktyg för att 

skrämma revisorns klienter för att ett brott inte ska ske och därmed inte ska behöva anmälas. 

Annars skulle dessa fyra veckor inte funnits utan revisorn skulle vara tvungen till att anmäla 

sina klienter direkt när denne upptäckte oegentligheter. För att stärka detta har perioden 

mellan att information om problemet har nått klienten och tiden då revisorn senast måste 
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anmäla inte alltid varit fyra veckor. Tidigare var den här perioden endast två veckor (FAR 

Förlag AB, 2006). Lagen har alltså ändrats för att ge de misstänkta dubbelt så lång tid på sig 

att ersätta de skador som revisorer har upptäckt för att mindre ekobrott ska anmälas. 

5.3 Revisorers moralutveckling 

Enligt Larssons (2004) och tidigare studier har revisorer sedan laginförandet haft en negativ 

syn på anmälningsskyldigheten. I Larssons (2004) rapport till Brå visar det sig att 

anmälningar som kommit från revisorer under 2003 bestod av ca 1 % procent av de totala 

anmälningarna. Enligt moralutvecklingsteorin är den första tiden efter laginförandet av 

anmälningsskyldigheten den förkonventionella fasen. Det är under den förkonventionella 

fasen då anmälningsskyldigheten är ny och därmed oklar för revisorerna. Revisorer ska enligt 

teorin vara osäkra på hur lagen ska tillämpas och ska därför vara rädda för bestraffning och 

därmed anmäla alla brottsmisstankar som föreligger, oavsett nivån på misstankegraden. Enligt 

teorin skulle revisorn gjort det här av egenintresse för att undvika att själv bli bestraffad. 

Vidare i moralutvecklingsteorin är nästa nivå den konventionella nivån (Kohlberg & Hersh, 

1977). Under den här perioden ska anmälningsskyldigheten ha börjat accepteras i samhället 

och revisorerna börjat förstå hur den ska tillämpas. Revisorerna fortsätter att anmäla de flesta 

brotten som upptäcks men inte av rädsla för att de ska bli bestraffade. Nu handlar det om alla 

förväntningar från omgivningen. De vill uppfylla förväntningar och leva upp till den tillit de 

fått från myndigheter och andra intressenter. Det sista steget i teorin är den 

efterkonventionella fasen (Kohlberg & Hersh, 1977). Här har anmälningsskyldigheten 

accepterats till fullo i samhället och revisorerna vet exakt hur den fungerar. Revisorerna ser 

inte längre lagen som tvingande och vill hellre uppfylla sitt eget självintresse. Den här gången 

i form av ryktet mot sina klienter så att de inte ses som någon sorts polis. De tar hellre sina 

klienter före anmälningsskyldigheten då det är klienterna som är revisorernas inkomstkälla.  

Kritiken från revisorerna mot anmälningsskyldigheten har varit så stark från början att deras 

moral inte har hunnit utvecklas. Tidigare studier visar att revisorerna inte har sett 

anmälningsskyldigheten som sin uppgift och därför inte accepterat den. Det säger även en av 

våra respondenter (R4). Moralen hos revisorerna har från början varit det sista steget i 

moralutvecklingsteorin, den efterkonventionella och de har hoppat över de två första stegen i 

teorin. Revisorerna har inte haft den respekten för lagen som de borde ha haft från början, 

utan de har använt anmälningsskyldigheten som ett sorts hjälpmedel när det har behövts. 

Enligt moralläran egoism går ut på att en individ agerar på ett sätt som maximerar dennes 

egen nytta (Tännsjö, 2000). Ur en egoistisk synvinkel ses revisorer som egoister då de 

använder lagen när det passar dem själva för att själva vinna på det.  
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6 Slutsats 

Kapitlet handlar om uppsatsens slutsatser som vi fick fram genom vår undersökning samt 

svar på studiens problemformulering. Vidare beskrivs studiens begränsningar, studiens 

bidrag samt förslag till fortsatt forskning inom det valda området. 

 

Vi ville undersöka vad det egentliga syftet med anmälningsskyldigheten är och hur lagen 

används av revisorer i praktiken. Vidare ville vi undersöka hur revisorer i Skaraborg agerar 

vid ett misstänkt bokföringsbrott, ur ett moraliskt perspektiv. I enlighet med undersökningens 

problemformulering har vi nått nedanstående slutsatser.  

En slutsats är att syftet med anmälningsskyldigheten är att motverka ekonomisk brottslighet, i 

form av att stoppa att brott sker genom att åtgärda dem innan de anmäls. Det har styrkts 

genom tiden då företag tidigare hade två veckor på sig att ersätta de problem som revisorn 

hade upptäckt. Sedan några år tillbaka har den perioden förlängts till fyra veckor för att ge 

företag längre tid på sig att ersätta skadorna för att minska anmälningarna ännu mer. 

Ekobrottsmyndigheten vill inte få in några anmälningar utan ser helst att problemen åtgärdas 

innan de anmäls. Anmälningsskyldigheten är designad för att ekobrotten ska motverkas innan 

de anmäls och för att användas som ett verktyg för revisorerna i syfte till att skrämma sina 

klienter. Det är meningen att revisorer ska ses som ett kontrollorgan som jobbar för 

myndigheten för att kontrollera företag från att begå brott, trots att revisorer inte vill ses på det 

sättet från omgivningen. Anmälningsskyldigheten blir alltså en hastighetskontroll och 

revisorerna är verktyget och kopplas till hastighetskamerorna.  

Sedan laginförandet fram tills idag anmäler revisorer inte bokföringsbrott i en stor 

utsträckning.  De som anmäler bokföringsbrott är oftast konkursförvaltare och Skatteverket. 

Anledningen till att revisorer inte anmäler bokföringsbrott är att det finns för negativa 

konsekvenser för revisorer att göra det.  För att förtydliga hur det kan se ut i praktiken drar vi 

kopplingen till att revisorer är ordningsvakter som upprätthåller ordningen så att alla uppför 

sig men ändå tar hänsyn till sina klienter och anmäler oftast inte bokföringsbrott. 

Konkursförvaltare och Skatteverket är poliser som anmäler minsta lilla felaktighet till 

åklagaren, som är Ekobrottsmyndigheten. Undantagen till när ekobrotten inte anmäls följs 

dock av konkursförvaltarna och Skatteverket.  

Vidare kan anmälningsskyldigheten ses som en gråzon för revisorerna då de bestämmer lite 

själva när de vill anmäla. Gråzonen med anmälningsskyldigheten är att revisorer kan välja att 

avgå från uppdraget innan brottet anmäls och då kan inte revisorerna bestraffas eftersom de 

inte längre reviderar det misstänkta företaget. Med andra ord har revisorer chansen att fly från 

problemet och inte bli straffade samtidigt som de inte får ett dåligt rykte hos sina klienter. 

Revisorer förlorar då ingenting på situationen. Ryktet hos revisorernas inkomstkälla, det vill 

säga deras klienter, har inte rubbats men samtidigt har de förlorat en av inkomstkällorna. Det 

vill helst inte revisorer, utan de vill ha kvar alla sina inkomstkällor och därför vill de först och 

främst avhjälpa problemet innan de hamnar i en situation där de måste välja mellan att anmäla 

brottet och sedan avgå, eller om de endast avgår men behåller ryktet i behåll. Med det kan vi 



31 

 

även dra slutsatsen att anmälningsskyldigheten fungerar som den ska genom att den 

motverkar ekonomisk brottslighet från att hända.  

Den hypotes som vi hade innan vi började med studien var att revisorer endast anmälde 

grövre brott och avstod från att anmäla mindre grova brott. Det visade sig vara fel då de 

undersökta fallen visade att ingen anmälning kom från revisorer, oavsett hur grovt brottet var. 

Revisorer i Skaraborg tenderar att tänka tillbaka på tidigare handlingssätt och utifrån det 

handla på ett liknande sätt. Då nästan alla av revisorerna i våra undersökta fall har varit med 

om när endast tystnadsplikten fanns och inte anmälningsskyldigheten är de försiktiga med att 

tänka på något annat än tystnadsplikten.  Anmälningsskyldigheten har kommit in och blivit 

accepterat av samhället och revisorerna har sedan laginförandet varit negativt inställda till 

lagen. De har sedan laginförandet varit i den efterkonventionella fasen av 

moralutvecklingsteorin och inte sett lagen som tvingande. Revisorerna har alltså hoppat över 

den förkonventionella och den konventionella fasen. Deras moral har alltså från början hoppat 

till slutfasen av moralutvecklingsteorin, den efterkonventionella fasen, och därmed har 

revisorerna inte kunnat utveckla sin moral vidare. Tvärtom har revisorerna tänkt på sitt 

egenintresse i första hand och därmed sina klienter. De har tagit hänsyn till sina klienter och 

sett på moralen ur ett främst rättighetsetiskt sätt. Eftersom anmälningsskyldigheten kan 

kränka deras klienter kan vi med försiktighet säga att revisorerna har tyckt att det är moraliskt 

fel att anmäla sina klienter, speciellt då det i många fall handlade om att klienten var okunnig 

eller sjuk på olika sätt och därmed inte hade begått brotten uppsåtligt.  

6.1 Studiens begränsningar 

Då det inte gick att få tag på fler av fallen i Skaraborg under 2013 på grund av att vissa av 

fallen inte hade avslutats, bör ovanstående slutsatser dras med en försiktighet. Vår intention 

var hela tiden att få tag på fall under 2013 för att få det så verklighetsförankrat som möjligt. 

För att få en bättre överblick och ett större urval fick vi därför gå tillbaka i tiden och ta fall 

från 2010-2012. Sedan är vi också medvetna om att de fall vi har fått tag på under 2013, står 

för 23 % av de totala anmälda fallen. Det är ingen stor andel, men eftersom det inte var en 

enda revisor som anmälde ett bokföringsbrott kan det ändå beskriva verkligheten i 

Skaraborgsområdet.  

Vidare kan attityder, värderingar samt moralen hos revisorer i större städer skilja sig åt 

jämfört med mindre städer, såsom städer i Skaraborgsområdet. Även moralen hos revisorer 

som började sin karriär efter laginförandet av anmälningsskyldigheten kan se annorlunda ut 

än de som varit verksamma sedan tidigare.  

6.2 Studiens bidrag 

Bidraget med studien är att öka förståelsen för hur revisorer och berörda myndigheter 

tillämpar anmälningsskyldigheten i praktiken. Studien kan vara till hjälp för allmänheten och 

minska förväntningsgapet och misstolkningen av anmälningsskyldigheten. Sedan har vi 

analyserat anmälningsskyldigheten ur ett annat perspektiv än andra tidigare gjort och kommit 

fram till att lagen är uppbyggd och designad på ett vis som gynnar revisorer. Gråzonen är att 

revisorer med hjälp av lagen kan, i pressade situationer, välja att avgå vid brottsmisstankar 
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utan att anmäla sina klienter. Trots det är anmälningsskyldigheten fortfarande effektiv då 

revisorer helst vill förhindra brottet innan de tvingas till att lämna uppdraget.  

Studien kan vara till hjälp för revisorer som inte har anmält ett brott och tror att de har agerat 

fel, när de i själva verket har agerat i enlighet med vad lagen är avsedd för: genom att kämpa 

med motverkningen av bokföringsbrott i första hand.  

6.3 Förslag till fortsatta studier 

Ett förslag till framtida forskare är att undersöka ett liknande problem i större städer för att se 

om resultatet blir detsamma.  

Vidare är ett annat förslag att undersöka fall där revisorer har börjat vara verksam efter 

anmälningsskyldighetens laginförande för att se om moralen hos revisorerna skiljer sig åt 

beroende på deras erfarenheter.  

Avslutningsvis kan vi rekommendera att undersöka om påföljderna för samma brott kan skilja 

sig mellan olika delar av Sverige, i en stad kan straffet bli mildare för samma begångna brott 

till skillnad från en annan stad.   
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Bilaga 1 – Intervjufrågor till revisorer 

 

1. Hur länge har du jobbat som revisor? 

 

2. Vad är anledningen till att bokföringsbrott sker? 

 

3. Vad har du för inställning till anmälningsskyldigheten? Fördelar/nackdelar? 

 

4. Kan det vara vanligt att en revisor avstår från att anmäla ett misstänkt bokföringsbrott? 

Bilaga 2 - Lagar och regler 

Följande är de lagar och regler som studien innehåller, taget från Sveriges Rikes Lag, 2013. 

Aktiebolagslag (2005:551) 

9 kap. Revision 

Skyldighet att ha revisor 

1 § Ett aktiebolag ska ha minst en revisor, om inte annat följer av denna paragraf. 

I bolagsordningen för ett privat aktiebolag får det anges att bolaget inte ska ha någon revisor. 

Andra stycket gäller inte om bolaget uppfyller mer än ett av följande villkor: 

1. medelantalet anställda i bolaget har under vart och ett av de två senaste räkenskapsåren 

uppgått till mer än 3, 

2. bolagets redovisade balansomslutning har för vart och ett av de två senaste räkenskapsåren 

uppgått till mer än 1,5 miljoner kronor, 

3. bolagets redovisade nettoomsättning har för vart och ett av de två senaste räkenskapsåren 

uppgått till mer än 3 miljoner kronor. 

Tredje stycket gäller även för moderbolag i en koncern, om koncernen uppfyller mer än ett av 

de villkor som anges där. Vid tillämpningen ska fordringar och skulder mellan 

koncernföretag, liksom internvinster, elimineras. Detsamma gäller för intäkter och kostnader 

som hänför sig till transaktioner mellan koncernföretag, liksom förändring av internvinst. 

Om ett privat aktiebolag vid utgången av ett räkenskapsår har en revisor registrerad i 

aktiebolagsregistret, ska bolaget alltid ha en revisor som lämnar en revisionsberättelse för det 

räkenskapsåret. Lag (2010:834). 

Revisorns uppgifter 

3 § Revisorn skall granska bolagets årsredovisning och bokföring samt styrelsens och den 

verkställande direktörens förvaltning. Granskningen skall vara så ingående och omfattande 

som god revisionssed kräver. 
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Om bolaget är moderbolag, skall revisorn även granska koncernredovisningen, om en sådan 

har upprättats, samt koncernföretagens inbördes för hållanden. 

5 § Revisorn skall efter varje räkenskapsår lämna en revisionsberättelse till bolagsstämman. 

Bestämmelser om berättelsens innehåll och den tidpunkt då den skall lämnas till bolagets 

styrelse finns i 28-36 §§. 

Om bolaget är ett moderbolag som är skyldigt att upprätta koncernredovisning, skall revisorn 

även lämna en koncernrevisionsberättelse enligt bestämmelserna i 38 §. 

6 § I samband med revisionen skall revisorn till styrelsen och den verkställande direktören 

framställa de erinringar och göra de påpekanden som följer av god revisionssed. 

Bestämmelser om erinringar finns i 39 §. 

Revisorns tystnadsplikt 

41 § Revisorn får inte till en enskild aktieägare eller till någon utom stående obehörigen 

lämna upplysningar om sådana bolagets angelägenheter som revisorn får kännedom om när 

han eller hon fullgör sitt uppdrag, om det kan vara till skada för bolaget. 

Åtgärder vid misstanke om brott 

42 § En revisor ska vidta de åtgärder som anges i 43 och 44 §§, om han eller hon finner att det 

kan misstänkas att en styrelseledamot eller den verkställande direktören inom ramen för 

bolagets verksamhet har gjort sig skyldig till brott enligt någon av följande bestämmelser: 

1. 9 kap. 1, 3, 6 a och 9 §§, 10 kap. 1, 3, 4 och 5 §§ samt 11 kap. 1, 2, 4 och 5 §§ brottsbalken, 

och 

2. 2, 4, 5 och 10 §§ skattebrottslagen (1971:69). 

En revisor ska även vidta de åtgärder som anges i 43 och 44 §§, om han eller hon finner att 

det kan misstänkas att någon inom ramen för bolagets verksamhet har gjort sig skyldig till 

brott enligt 10 kap. 5 a–5 e §§ brottsbalken. 

Om revisorn finner att en misstanke av det slag som avses i första eller andra stycket bör 

föranleda honom eller henne att lämna uppgifter enligt 3 kap. 1 § lagen (2009:62) om åtgärder 

mot penningtvätt och finansiering av terrorism, ska dock åtgärder enligt 43 och 44 §§ inte 

vidtas. Lag (2012:303). 

43 § En revisor som finner att det föreligger sådan brottsmisstanke som avses i 42 § ska utan 

oskäligt dröjsmål underrätta styrelsen om sina iakttagelser. 

Någon underrättelse behöver dock inte lämnas, om det kan antas att styrelsen inte skulle vidta 

några skadeförebyggande åtgärder med anledning av underrättelsen eller en underrättelse av 

annat skäl framstår som meningslös eller stridande mot syftet med underrättelseskyldigheten. 

Lag (2009:76). 

44 § Senast fyra veckor efter det att styrelsen har underrättats enligt 43 § första stycket ska 

revisorn i en särskild handling till åklagare redogöra för misstanken samt ange de 

omständigheter som misstanken grundar sig på. 

Första stycket gäller inte om 

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

av gärningen har avhjälpts, 
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2. det misstänkta brottet redan har anmälts till polismyndighet eller åklagare, eller 

3. det misstänkta brottet är obetydligt. 

I de fall som avses i 43 § andra stycket ska revisorn, om anmälan om det misstänkta brottet 

inte redan har lämnats till polismyndighet eller åklagare, utan oskäligt dröjsmål lämna en 

sådan handling som anges i första stycket. 

När den handling som anges i första stycket har lämnats, ska revisorn genast pröva om han 

eller hon ska avgå från sitt uppdrag. Lag (2010:834). 

Revisionslag (1999:1079) 

Revisorns uppgifter 

5 § Revisorn skall granska företagets årsredovisning och bokföring samt företagsledningens 

förvaltning. Granskningen skall vara så ingående och omfattande som god revisionssed 

kräver. 

Om företaget är moderföretag, skall revisorn även granska koncernredovisningen och 

koncernföretagens inbördes förhållanden. 

Revisorns tystnadsplikt 

35 § En revisor får inte till den som saknar rätt att få kännedom om företagets angelägenheter 

obehörigen lämna upplysningar om sådana företagets angelägenheter som revisorn får 

kännedom om när han eller hon fullgör sitt uppdrag, om det kan vara till skada för företaget. 

Lag (2004:1189). 

Revisorns skadeståndsansvar 

37 § En revisor som när han eller hon fullgör sitt uppdrag uppsåtligen eller av oaktsamhet 

skadar företaget ska ersätta skadan. Detsamma gäller när skadan tillfogas någon annan genom 

överträdelse av denna lag eller tillämplig lag om årsredovisning. En revisor ska även ersätta 

skada som uppsåtligen eller av oaktsamhet vållas av revisorns medhjälpare. I fall som avses 

i 36 § andra stycket denna lag och 3 kap. 1 § lagen (2009:62) om åtgärder mot penningtvätt 

och finansiering av terrorism svarar dock revisorn endast för skada på grund av oriktiga 

uppgifter som revisorn eller revisorns medhjälpare har haft skälig anledning att anta var 

oriktiga. 

   Om ett registrerat revisionsbolag är revisor, är det detta bolag och den för revisionen 

huvudansvarige som är ersättningsskyldiga. Lag (2010:837). 

 

Revisorslag (2001:883) 

Tystnadsplikt 

26 § En revisor får inte, till fördel för sig själv eller till skada eller nytta för någon annan, 

använda uppgifter som revisorn har fått i sin yrkesutövning. Revisorn får inte heller 

obehörigen röja sådana uppgifter. Revisorn ska se till att biträde till honom eller henne iakttar 

dessa föreskrifter. 

http://www.notisum.se/rnp/sls/lag/19991079.HTM#P36S2
http://www.notisum.se/rnp/sls/lag/20090062.htm#K3P1
http://www.notisum.se/rnp/sls/lag/20090062.htm
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I det allmännas verksamhet tillämpas i stället bestämmelserna i 27 b och 27 c §§ samt i 

offentlighets- och sekretesslagen (2009:400). Lag (2009:564). 

 

Disciplinära åtgärder m.m. 

32 § Om en revisor uppsåtligen gör orätt i sin revisionsverksamhet eller på annat sätt handlar 

oredligt eller om en revisor inte betalar en sådan avgift som avses i 39 §, ska auktorisationen 

eller godkännandet upphävas. Om det finns förmildrande omständigheter, får i stället varning 

ges. 

Om en revisor på annat sätt åsidosätter sina skyldigheter som revisor eller som ställföreträdare 

för revisionsföretag, får varning ges. Om det är tillräckligt, får Revisorsnämnden i stället ge 

en erinran. Är omständigheterna synnerligen försvårande, får auktorisationen eller 

godkännandet upphävas. 

Om det uppkommer en fråga om upphävande, varning eller erinran, ska revisorn genom 

skriftlig underrättelse ges tillfälle att yttra sig om det som anförs i ärendet. 

Varning eller erinran får inte ges om det som läggs revisorn till last har inträffat mer än fem år 

innan revisorn fick underrättelse i ärendet. Lag (2013:217). 

 

 


