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Sammanfattning 
 
Den 1 januari 1999 kom det ut en ny lag som ålägger externa revisorer i svenska aktiebolag en 
anmälningsskyldighet vid misstanke om brott. Lagen regleras i ABL Kap 9 §§ 42-44. Lagen 
ska fungera som brottsförebyggande åtgärd vid bekämpning av ekonomiska brott.  
 
Syftet med denna uppsats är att beskriva hur revisorn ser på anmälningsplikten och undersöka 
om lagen fungerar i praktiken. Vi har intervjuat personal på Skatteverket, Skattebrottsenheten 
om deras åsikter om anmälningsplikten. Metoden som vi använt är den hermeneutiska 
metoden som innebär att vi skrivit ned våra egna upplevelser och erfarenheter för att kunna 
analysera och tolka dem. Vi har kombinerat den kvalitativa metoden där vi har intervjuat fyra 
personer med inslag av kvantitativ information där vi har använt oss av statistiska data. 
 
Enligt svensk lag har en revisor skyldighet att agera och eventuellt göra anmälan vid 
misstanke om brott till bolagets styrelse och åklagare. Innan lagen infördes hade revisorn 
ingen skyldighet att anmäla misstanke om brott på grund av tystnadsplikten. När lagen trädde 
i kraft blev det ingen förändring av tystnadsplikten eftersom anmälningsplikten inte berördes 
av tystnadsplikten eller av upplysningsplikten. Skyldigheten som revisorn har enligt lagen 
gäller vissa grova och betydande brott som bedrägeri, svindleri, penninghäleri, förskingring 
och annan trolöshet, brott mot borgenär, bestickning och mutbrott samt skattebrott.    
 
Vi har gjort personliga intervjuer med två godkända revisorer och en auktoriserad. Dessutom 
har vi skickat en frågeformulär till en godkänd revisor och fått svar från honom via email. Vi 
har även intervjuat personer från Skattebrottsenheten i Gävle. 
Vi har använt oss av en ostrukturerad intervjuteknik som vanligtvis används mellan en 
forskare och hans/hennes undersökningsperson.  
 
De revisorer vi intervjuade gav oss intrycket av att lagen om anmälningsskyldighet finns 
juridiskt och därför måste följas. Vi antar att oavsett om lagen finns eller inte så är det få 
anmälningar som görs utav revisorerna. Vi tycker att revisorer bör göra fler 
brottsanmälningar.  
 
Idag är ekobrotten så avancerade att det behövs stora ekonomiska resurser för att förhindra 
brotten. Det borde dessutom finnas bättre kontakter mellan revisorer och 
Ekobrottsmyndigheterna samt bättre samarbete mellan revisorer och Skattebrottsenheten.  
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Summary 
 
On January 1st 1999 a new law came in force that gives an extern accountant in Swedish 
joint-stock companies an obligation to react when he/she suspects an economic crime. This 
law is regulated in the General Corporation Acts, chapter 9 §§ 42-44. The law’s main purpose 
is to function for the accountant in order to prevent the economic crime. 
 
The aim with this essay is to describe how the accountant reacts to the obligation to report and 
to study if the law works in reality. The aim is also to find out what the Swedish Tax 
Department thinks about the new law. In the essay we have used hermeneutic theories which 
mean that we wrote down our own experiences to be able to analyse and interpret. In our 
essay we have combined the qualitative method along with the quantitative.  
 
According to the Swedish law if the accountant suspects a crime he should react and 
eventually report it to the board of directors and to the prosecutor. Before the law came into 
force the accountant hadn’t had an obligation to report the crime because of professional 
secrecy. When the law appeared there were no changes in the professional secrecy because 
the obligation to report depended neither on professional secrecy or obligation to inform.  
The obligation that the accountant has according to the law is to report the following crimes 
that can take place in the Swedish corporations: fraud, swindle, money laundry, 
embezzlement, bribe and different tax crimes. 
 
We have made personal interviews with two licensed accountants and one authorised. Besides 
we have sent our interview questions to one licensed accountant and we got his answers by e- 
mail. We have also interviewed the chief for the tax department who works with the economic 
crimes and head of section of the tax department in Gävle. The technique we used during the 
interviews was unstructured interviews that usually are short and close relations between the 
researcher and the subject of investigation.   
 
The accountants that we interviewed gave us an impression that the law to react when the 
accountant suspects a crime is written on the paper and that’s why has to be followed. We 
think that no matter if the law exists the accountants make very few reports on their clients if 
they suspect a crime. We are sure that they should report more crimes. The economic crimes 
are so advanced today that the society needs more financial resources to prevent them. 
Moreover there should be better relations between the accountants and tax departments.  
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1. Inledning 
 
En av de viktigaste uppgifterna som ingår i den traditionella revisorsrollen är att bekräfta för 
omvärlden att företagets redovisning är korrekt. Revisorns roll som granskare är ett effektivt 
medel mot olika ekonomiska brott som begås på svenska företag idag. ”En korrekt 
redovisning och en god intern kontroll är den sämsta tänkbara miljö för ekonomisk 
brottslighet”. 1 
 
Vi har valt att skriva om lagen om revisorns anmälningsplikt vid misstanke om brott med 
syfte att undersöka om lagen verkligen fungerar i praktiken. Anledningen till vårt val av ämne 
beror på att vi själva har valt att arbeta med revision i framtiden. Vi hoppas att denna uppsats 
kommer att vara till inspiration för de studenter som kommer att arbeta inom revisionsyrket. 

1.1 Bakgrund 
 
Ekonomisk brottslighet och bolagsskandaler är något som har uppmärksammats allt mer 
under de senaste åren. Den ekonomiska brottsligheten är ett allvarligt samhällsproblem som 
omfattar ett stort antal länder. De systematiska kriminella aktiviteterna är ett utbrett fenomen i 
USA, som även bedrivits i svenska företag.2 År 2002 avslöjades en omfattande 
bokföringsskandal på Xerox företag i USA som också drabbade Antonia Axelsson Johnson3 
som sitter i Xerox styrelse sedan 1996. Brottets syfte var att öka aktieägarvärdet och skapa 
argument för att ge högt uppsatta chefer rekordhöga löner samtidigt som bolagets värde 
minskade och massavskedanden genomfördes.4  
 
Skattebrotten intar en särställning bland ekobrotten i Sverige. Detta genom att 
skattemyndigheterna gör granskningar av enskildas och företags ekonomiska förhållanden i 
taxeringsärenden. Dessa skattebrott anmäls sedan till åklagare.5    
Ett skäl till varför skattebrotten är så speciella i jämförelse med andra brott är generellt sett 
deras komplexitet i den meningen att brottsutredandet kräver god kunskap om de materiella 
skattereglerna som ju sannerligen inte alltid är lättillgängliga eller lättolkade.6  
 
För att kunna minska den ekonomiska brottsligheten och få kontroll över de brott som begåtts 
infördes den 1 januari 1999 en ny lag som ålägger externa revisorer i svenska aktiebolag en 
anmälningsskyldighet vid misstanke om brott. Enligt ABL Kap 9 §§ 42-44 ska en revisor 
vidta åtgärder om han misstänker att VD eller styrelseledamot har gjort sig skyldig till brott 
inom ramen för bolagets verksamhet.7 Misstankarna kan avse bl.a. bedrägeri (Kap 9 §§ 1,3 
brottsbalken) och förskingringsbrott (Kap10 §§1,3 brottsbalken), brott mot borgenärer (Kap11 
§§1,2 brottsbalken) och vissa skattebrott (§§ 2,3 skattebrottslagen) . Undantag görs för små 
brott som inte kan ha någon större betydelse för aktieägarna eller borgenärerna. En revisor 
som gör en anmälan ska samtidigt lämna sitt uppdrag.8 

                                                
1 Korsell L., Revisorernas anmälningsskyldighet, Rapport 2004:4, Forskning om ekonomisk brottslighet, sid.6 
2 http://www.analyskritik.press.se/ekonomi/enronkapitalismen.htm (2006-11-15) 
3 Svensk företagsledare och finanskvinna, Sveriges sjunde rikaste person med förmögenhet på 20 miljarder 
kronor. 
4 http://www.analyskritik.press.se/ekonomi/enronkapitalismen.htm (2006-11-15) 
5 Dahlqvist, A-L, Skattebrott och skattelagarna, sid. 13, 2003, Norstedts juridik, Stockholm 
6 Ibid 
7 Föreningen Auktoriserade Revisorer, 2006, del 2, ABL 9:12 
8 www.far.se/faq.asp?id=40 (2006.11.20) 
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Revisorer är numera skyldiga att i vissa fall själva anmäla misstankar om olika brott till 
åklagare eller polis. Detta kallas för anmälningsskyldighet eller anmälningsplikt.  
Skyldigheten att anmäla misstanke om brott berör inte revisorns tystnadsplikt eller revisorns 
upplysningsplikt i övrigt. Tidigare har revisorn inte kunnat anmäla misstanke om brott på 
grund av tystnadsplikten utan bara kunnat agera genom revisionsberättelsen och genom 
påpekanden och erinringar till styrelsen och verkställande direktören. Det är viktigt att 
avsikten med de nya reglerna i aktiebolagslagen inte är att utöka granskningens omfattning 
enligt nuvarande redovisningssed utan att kräva att revisorn vidtar mer verkningsfulla åtgärder 
om det uppkommer misstanke om brott.9 
 
Många revisorer idag är negativt inställda till den lagstadgade anmälningsskyldigheten vid 
misstanke om brott. 10 I vår uppsats har vi valt att beskriva vad revisorernas 
anmälningsskyldighet innebär och hur den nya lagstiftningen kommer att tillämpas i det 
verkliga livet. Vi kommer att ytterligare undersöka om införandet av den nya lagen har 
bidragit till flera brottsanmälningar.  

1.2 Problemområde 
 
Uppsatsen består av två delar: den teoretiska och den empiriska. I den teoretiska delen har 
följande frågeställningar varit utgångspunkten. 
 

• Vad är ekonomisk brottslighet? 
• Vilka brott bör revisorn upptäcka? 
• Vad innebär revisorns anmälningsskyldighet? 
• Vilka krav bör revisorn uppfylla för att effektivt utföra sitt arbete? 
 

I den empiriska delen har följande frågeställningar varit utgångspunkten: 
 

• Hur upplever/vilken syn har respondenterna på lagen? 
• Kan det bli en kollision mellan anmälningsplikten och tystnadsplikten? 
• Har den nya lagen påverkat respondenternas sätt att arbeta? 

1.3 Syfte 
 
Huvudsyftet med denna kandidatuppsats är att undersöka lagen om revisorns anmälningsplikt 
ur olika perspektiv. Vi vill beskriva hur revisorn ser på anmälningsplikten och även undersöka 
hur Skattebrottsenheten betraktar denna lag. Dessutom ingår i syftet att undersöka om denna 
skyldighet verkligen fungerar i praktiken. 

1.4 Avgränsning 
 
Vi har valt att avgränsa oss till fyra revisionsbyråer i Gävle för att få deras åsikter om lagen 
om anmälningsplikten samt att intervjua Skatteverkets avdelning i Gävle som sysslar med 
ekonomiska brott. Detta har gjorts för att få en annan synvinkel i fråga om anmälningsplikten. 
 
 

                                                
9 Toren, M. Revisorns åtgärder vid misstanke om brott, Balans nr 11/1998, sid. 48 
10 Ljung C., Stetler C. Så tycker revisorerna om den lagstadgade anmälningsplikten, Balans nr 8/9, 2000, sid. 20 
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1.5 Disposition 
 
Vi gör följande uppläggning för den resterande delen av uppsatsen.  
 
Kapitel 2 handlar om hur vi har gått till väga. Vi kommer att presenterna vår intervjumetodik, 
val av våra potentiella respondenter och hur intervjuerna har utformats. 
 
Kapitel 3 handlar om ekonomiska brottsligheten och brott som revisorn bör anmäla om denne 
misstänker ekonomisk brottslighet. 
 
Kapitel 4 handlar om krav som revisorn bör uppfylla vid sin yrkesutövning. Kapitlet handlar 
även om de kunskaper som revisorn bör ha för att på ett effektivt sätt genomföra sitt arbete. 
 
Kapitel 5 handlar om revisionsprocessen, revisionens mål samt syfte med revisorns 
anmälningsskyldighet.  
 
Kapitel 6 behandlar våra respondenters svar på våra frågeställningar. De frågor vi bl.a. svarar 
på är om lagen om anmälningsplikt fungerar som brottsförebyggande åtgärd samt om lagen 
fungerar i praktiken. 
 
Kapitel 7 är analysdelen där vi analyserar det material som vi har fått ihop. Vi kopplar 
respondenternas svar till lagen för att se om det finns likheter eller skillnader. Här behandlar 
vi även våra egna reflektioner och sammanfattar. Vi avslutar kapitlet med förslag till fortsatt 
forskning. 
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2. Metod 
 
I detta kapitel beskriver vi olika vetenskapsteorier samt vilka metoder som vi använder oss av 

vid uppsatsskrivandet. Här redovisar vi hur vi har gått till väga såväl som att bedöma 

fördelar och brister i vår egen undersökning.  

2.1 Vetenskapsteori 
 
Enligt Heine Andersen handlar vetenskapsteori om vad vetenskap är, hur den utvecklas i 
dagens samhälle och ”hur den samverkar med praktiska livets olika områden”.11 
Vetenskapsteori hjälper oss att förstå den vetenskapliga produktionens karaktär.12 Metodläran 
säger oss vilka tillvägagångssätt vi ska använda oss av och vilka regler som ska följas för att 
genomföra en bra vetenskaplig undersökning.13 Det brukar talas om två vetenskapliga 
huvudriktningar: positivism och hermeneutik.14 Positivismen har sitt ursprung i 
naturvetenskapen, positivisterna tror på absolut kunskap. Positivisterna hävdar att det finns 
två kunskapskällor: empiriska och logiska sanningar.15 Skillnaden mellan dessa två källor till 
kunskap är att forskaren aldrig kan vara säker på att empiri är sann, medan logikens regler och 
normer kan forskaren nästan alltid vara säker på.  
Hermeneutik är den äldsta av de filosofiska traditionerna och betyder tolkningskonst eller 
tolkningslära.16 Vi har använt oss av denna filosofiska metod genom att samla våra egna 
upplevelser och erfarenheter för att kunna analysera och tolka dem. Hermeneutikens metoder 
baseras på antagandet att en text är skriven av ett subjekt och forskarens uppgift är att tolka 
texten med hjälp av språk, handlingar och ”nerskrivna yttringar”.17   
Forskaren utvecklar den hermeneutiska teorin genom att försöka svara på frågan: Vad är det 
som visar sig och vad är innebörden i det?18 Föremål för tolkningen är meningsfulla fenomen, 
det vill säga fenomen som är skapade av människor, exempelvis texter, handlingar och 
yttranden.  
En förutsättning för hermeneutisk forskning är insamlandet av material. För att kunna dra 
slutsatser utan att generalisera måste därför forskningen baseras på stora underlag. 
Inom sin forskning använder sig dagens forskare ofta av båda den kvalitativa hermeneutiska 
forskningstraditionen (humanvetenskapen) och den kvantitativa forskningsmetoden, som 
lägger tonvikt på mätbara data (naturvetenskapen).19  

2.2 Kvantitativ och kvalitativ metod 
 
Vid val av undersökningsmetod kan forskaren använda sig av två olika typer av metoder: 
kvalitativ och kvantitativ. Den kvantitativa forskningsprocessen har med ett antal olika 
metoder för insamling av information att göra, framför allt surveyundersökningar och 
experiment. Surveymetoden används för datainsamling inom sociologi och visar de 
egenskaper som hör till kvantitativ forskning.20 

                                                
11Andersen H., Vetenskapsteori och metodlära, en introduktion, sid.21, 1994, Studentlitteratur 
12 Ibid, sid.30 
13 Ibid 
14Thurén T., Vetenskapsteori för nybörjare, sid. 14, 2004, Liber 
15 Ibid sid.16-17 
16 Andersen H., Vetenskapsteori och metodlära, en introduktion, sid. 187, 1994, Studentlitteratur 
17 Ibid 
18http://sv.wikipedia.org/wiki/Hermeneutik#Den_hermeneutiska_forskningsprocessen (2007-01-12) 
19 Ibid 
20 Bryman A., Kvantitet och kvalitet i samhällsvetenskaplig forskning, sid.20-21,1997, Lund, Studentlitteratur 
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Forskaren arbetar här med siffror om, till exempel, ett stort antal människor som ingår en 
större population för att producera kvantifierbara data om statistik rörande kriminalitet, 
självmord, arbetslöshet eller hälsostatus21.  
 
Kvalitativa studier bygger på en forskningsstrategi där tonvikten oftare ligger på ord än på 
siffror vid insamling och analys av data. En kvalitativ forskningsstrategi är oftast tolkande.22 
Detta betyder att forskaren ägnar sig helt åt undersökningspersonerna i syfte att få en 
heltäckande bild av det som studeras23. Utgångspunkten för de kvalitativa metoderna är att 
varje fenomen består av en unik kombination av kvaliteter och egenskaper och att man därför 
inte kan mäta och väga det. Ett forskningsobjekt uppfattas som ett subjekt och en 
forskningsprocess betraktas som en kommunikationsrelation, dvs. att forskaren deltar i en 
tvåvägskommunikation. I denna metod är insamlandet av fakta och analysresultaten i alltför 
hög grad beroende av den intervjuade individen24. 
 
Vi har använt oss av den kvalitativa metoden med kvantitativa inslag. 
Den kvalitativa metoden kännetecknas av: 

• Nära relationer mellan forskare och subjekt 
• Relationen mellan teori och forskning växer fram efterhand, i vårt fall efter 

intervjuerna 
• Ostrukturerad forskningsstrategi. Ostrukturerade intervjuer är vanligtvis korta och täta 

relationer mellan forskare och undersökningsperson. Forskaren styr så lite som möjligt 
och lämnar stort utrymme åt sina respondenter att utforma sina svar och 
kommentarer.25 

 
I den kvalitativa metoden söker forskaren förståelse för hur människan upplever sin situation.  
Den kvantitativa informationen i vår uppsats används i vår teori i form av statistik för att 
kunna belysa antal ekonomiska brott i det här landet samt konsekvenser av dessa brott. 

2.3 Informationsinsamling 
 
Forskaren kan samla information på flera olika sätt. Information kan delas in primär och 
sekundär data. Primär data har vi fått under arbetets skrivande genom att intervjua fyra 
revisorer och två personer från Skattebrottsenheten i Gävle. 
Vi började med sekundär datainsamling som är mycket tidskrävande. Vi studerade sekundär 
data i form av litteratur om kritisk samhällsvetenskaplig forskning, om olika metoder som 
forskaren använder sig av under arbetets gång. Vi har studerat följande: Balans (tidskrift), 
Föreningen Auktoriserade Revisorer (FARs) samlingsvolym och Ekobrottsmyndigheternas 
hemsida på Internet. Det var viktigt för oss att använda oss av tidigare uppsatser inom ämnet 
revision då det hjälpte oss att få en djupare insikt i lagen om revisorns anmälningsskyldighet.  
Under våra intervjuer har vi försökt att få en heltäckande bild av lagens praktiska tillämpning 
i revisorns vardagsliv.  
 
 
 
 

                                                
21 Bryman A., Kvantitet och kvalitet i samhällsvetenskaplig forskning, sid.20-21,1997, Lund, Studentlitteratur 
22 Bryman A., Samhällsvetenskapliga metoder, sid. 249-254, 2002, Liber ekonomi 
23 Bryman A., Kvantitet och kvalitet i samhällsvetenskaplig forskning, sid.58, 1997, Lund, Studentlitteratur 
24 Andersen H., Vetenskapsteori och metodlära, en introduktion, sid. 71, 1990, Liber 
25 Bryman A., Kvantitet och kvalitet i samhällsvetenskaplig forskning, sid.113, 1997, Lund, Studentlitteratur 
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2.4 Val av intervjumetodik 
 
Syftet med vår uppsats var avgörande för vilken slags intervjumetodik vi skulle använda oss 
av. Vi använde oss inte av den kvantitativa metoden utan vi var först och främst intresserade 
av att försöka förstå revisorernas sätt att resonera eller reagera, vilket är typiskt för en 
kvalitativ undersökning.  
 
Det finns två typer av intervjumetodik: standardisering och strukturering.26  För 
standardiserade intervjuer är situationen densamma för alla intervjuade, någon slags variation 
saknas. Denna metod används i hög grad för kvantitativa studier. Vid strukturering skiljer 
man mellan strukturerade och ostrukturerade (öppet inriktade) intervjuer. Vid genomförandet 
av kvalitativa intervjuer ställer forskaren enkla och raka frågor på vilka denne får komplexa 
och innehållsrika svar.27 Svarsmöjligheterna för våra revisorer var öppna, dvs. våra frågor var 
ostrukturerade. Vi formulerade våra frågor utifrån det material och den information om 
revisorernas anmälningsplikt som vi har studerat och granskat. Efter varje intervju hade vi 
mycket material att gå igenom som innehöll revisorernas intressanta åsikter och 
arbetslivserfarenheter.  
 
Innan vi påbörjade våra intervjuer tog vi först kontakt per telefon. Vi bad att få komma 
överens om tid och plats för intervjun. I det sammanhanget angav vi ungefär hur lång tid vi 
trodde att intervjun skulle ta (ungefär 35-40 minuter) eftersom vi visste att revisorerna var 
väldigt upptagna i slutet på året. Vi har inte ställt några specifika krav på den typ av företag 
som vi har valt att intervjua. Företagen valdes slumpmässigt ur telefonkatalogen. Nästan alla 
som vi ringde ville gärna ställa upp, vilket vi tycker är positivt i vår undersökning. Vi 
intervjuade fyra revisorer, en auktoriserad och tre godkända. En av dessa hade inte tid att 
träffa oss men han tyckte att den nya lagen om revisorernas anmälningsskyldighet var ett 
intressant ämne att prata om så vi kom överens om att få svaren från honom via email. Vi 
besökte de andra personligen. Vi intervjuade även chefen för Skattebrottsenheten och 
sektionschefen på Skatteverket i Gävle. De två intervjuade personerna jobbar tillsammans. 
 
Vi har även fått en kompletteringsuppgift att intervjua en åklagare eller en polis som har den 
senaste informationen om antal brottsanmälningar som görs utav revisorer. Vi försökte få tag i 
någon av dem men det var omöjligt och vi fick aldrig något svar. Detta tycker vi var det 
negativa i vår metod. 
 
Innan vi genomförde intervjuerna hade vi skickat ett frågeformulär till respondenterna i 
förväg för att de på det viset skulle få tid att förberedda sig inför intervjun. Frågeformulären 
bifogas som bilagor ett och två i arbetet.  
 
Under intervjuerna använde vi oss av en bandspelare. Användning av en bandspelare har 
fördelar och nackdelar. Fördelarna är att forskaren kan lyssna till tonfall och ordval flera 
gånger efteråt, denne kan skriva ut intervjun och läsa vad som har varit sagt. Forskaren 
behöver inte stressa och skriva ner allt som den intervjuade personen säger utan bara 
koncentrera sig på frågorna och svaren. För den intervjuade kan antecknandet vara störande 
och om intervjuaren inte genomgående gör anteckningar kan det uppfattas som lite misstänkt 
när anteckningar görs.28  

                                                
26 Trost J., Kvalitativa intervjuer, sid.19, 2005, Studentlitteratur 
27 Ibid 
28 Ibid, sid. 55 
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Nackdelarna är att det tar tid att lyssna på banden, det är besvärligt att spola dem fram och 
tillbaka för att leta rätt på en detalj.29 Många intervjuade vill inte bli inspelade på band, många 
vill vara anonyma. Våra revisorer valde att vara anonyma. 

2.5 Validitet och reliabilitet 
 
Vid genomförande av kvalitativa och kvantitativa undersökningar använder sig forskaren av 
olika datainsamlingstekniker för att få fram sina resultat. Med alla datainsamlingstekniker vill 
forskaren försöka få en uppfattning om hur väl de mäter det som ska mätas. Forskaren 
använder då begreppet validitet och reliabilitet för att beskriva hur bra en insamlingsmetod 
har fungerat. God validitet och reliabilitet är en förutsättning för att våra resultat skall kunna 
generaliseras till att gälla även andra än de som är undersökta.30 
 
Vi som har forskat i ämnet om revisorns anmälningsskyldighet måste kunna bevisa för dem 
som läser vårt arbete att våra resultat och analyser är tillförlitliga. Detta betyder att 
datainsamlingen måste stämma överens med verkligheten, all insamlad information måste 
vara relevant för den aktuella problemformuleringen. Dessutom ska det finnas en god 
överensstämmelse mellan forskarens observationer och de teoretiska idéer som denne 
utvecklar.31 
 

2.6 Källkritik  
 
Källkritik är vetenskapen att granska och med hjälp av kritisk prövning söka och fastställa om 
en källas informativa innehåll är sant eller falskt. Termen används i en hermeneutisk metod 
för att avgöra om och hur källan ska användas.32   
Kvalitativa forskningsresultat är svåra att dra allmänna slutsatser, från utöver den situation i 
vilken de produceras.33 Vi som har gjort en del ostrukturerade intervjuer med ett litet antal 
revisorer kan inte generalisera våra resultat. De revisorer som vi har pratat med kan inte 
representera hela gruppen godkända revisorer.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                
29 Trost J., Kvalitativa intervjuer, 2005, Studentlitteratur, sid 53-54, 
30 http://www.infovoice.se/fou/bok/10000035.htm (2007-01-16) 
31 Bryman A., Samhällsvetenskapliga metoder, sid.257, 2002, Liber ekonomi 
32 http://sv.wikipedia.org/wiki/K%C3%A4llkritik (2007-01-16) 
33 Bryman A., Samhällsvetenskapliga metoder, sid.270, 2002, Liber ekonomi  
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3. Teori 
 
I detta kapitel redovisas de teoretiska modeller och antaganden som vi använder oss av i vår 

undersökning.  

3.1 Ekonomisk brottslighet 
 
Den ekonomiska brottsligheten i Sverige är ett växande och allvarligt problem. Det finns 
knappast någon annan brottslighet än den ekonomiska som både är osynlig till sin karaktär 
och samtidigt leder till de största ekonomiska skadorna i samhället.  
 
Brotten sker ofta i legala strukturer som företag och andra organisationer och är därför mycket 
svåra att upptäcka. Dels kan företag och organisationer själva begå brott genom att bryta mot 
regler som gäller inom näringslivet (att inte betala skatter och avgifter). Dels kan de själva 
vara offer för ekonomiska brott som utförs av andra företag eller privat personer 
(bedrägerier). Även arbetstagare kan begå brott mot sina arbetsgivare (förskingring och 
trolöshet mot huvudman).34 
 
De flesta ekonomiska brott är väldigt komplexa eftersom de begås av fler än en gärningsman, 
som t.ex. fler bolag och fler konkurser samt av företag som förfogar över en laglig verksamhet 
och de begår sina brott som en del av det lagliga arbetet. 35 
 
De ekonomiska brotten är först och främst inriktade mot staten men även företag kan bli offer. 
De vanligaste brotten är skattebrott, bokföringsbrott, brott mot borgenär samt olika slags 
bedrägerier. Man kan skicka in felaktiga momsdeklarationer för att få ut moms man inte är 
berättigad till. Vissa företag för att dölja sin omsättning skickar inga momsdeklarationer med 
syfte att slippa betala skatt.36 
 
Enbart skattebortfallet till följd av svart arbete har nyligen beräknats till 60 miljarder kronor 
om året. Staten, landstingen och kommunerna går miste om stora skatteinkomster, pengar som 
skulle ha gått till gemensamma behov som skola, vård och omsorg. Den ekonomiska 
brottsligheten snedvrider också konkurrensen i många branscher.37 
 
Även om det finns goda möjligheter att förebygga ekonomisk brottslighet möter den 
traditionella brottsbekämpningen särskilda svårigheter. Många av dessa brott är svåra att 
upptäcka eftersom offret inte slår larm på samma sätt som offer för till exempel inbrott eller 
misshandel. 38 
 
Under 2002 anmäldes 3475 ekobrott, vilket var en ökning med 15 procent jämfört med 2001. 
Anmälningarna gjordes av skatteförvaltningar och konkursförvaltare. Dessa anmälningar 
avser brott enligt 11 kap. brottsbalken (brott mot borgenärer) och skattebrott enligt 
skattebrottslagen (1971:69). Anmälningarna från privatpersoner utgör endast en bråkdel. En 
stor del av den ekonomiska brottsligheten anmäls aldrig.39 

                                                
34 http://www.bra.se/extra/pod/?action=pod_show&id=7&module_instance=18 (2007.01.21) 
35 http://www.kristdemokraterna.se/VarPolitik/Motioner/2003-04/JuU/GR02Ju410.aspx (2007.01.21) 
36 Ibid 
37 www.ekobrottsmyndigheten.se/upload/broschyrer/Broschyr_EBM_06.pdf (2006.11.17) 
38 http://www.bra.se/extra/pod/?action=pod_show&id=7&module_instance=18 (2007.01.21) 
39 http://www.kristdemokraterna.se/VarPolitik/Motioner/2003-04/JuU/GR02Ju410.aspx (2007.01.21) 
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3.2 Brott som revisorns arbete ska inriktas mot  
 
Ekonomiska brott är brott som sker inom ramen för en näringsverksamhet eller brott som 
begås utanför näringsverksamheten och som är riktade mot centrala ekonomiska system som 
skatte- eller socialförsäkringssystemen.40 
 
En revisors skyldighet är att agera och eventuellt göra anmälan vid misstankar om brott i 
företaget. Först och främst är det brott som kan vålla bolaget eller dess intressenter skada. 
Nedanstående är olika typer av brott, det gemensamma för dem är att straffet kan bli från två 
till sex år fängelse beroende på skadans nivå.41 
 

• Bedrägeri och svindleri  
• Penninghäleri 
• Förskingring och annan trolöshet 
• Brott mott borgenär 
• Bestickning och mutbrott 
• Skattebrott 

 

3.2.1 Bedrägeri  

Bestämmelser om bedrägeri finns i 9 kap.1 § brottsbalken (BrB). Det finns två olika former av 
detta brott. Den första är traditionellt bedrägeri som regleras i första stycket. Detta kan vara 
t.ex. en VD i ett bolag som uppsåtligen visar upp ett falskt bokslut med syfte att bevisa att 
företagets finansiella situation ser betydligt bättre ut än vad den verkligen är. Detta leder till 
att motparten tror på den falska informationen och därför betalar ett för högt pris.42 
Den andra formen av bedrägeri är datorbedrägeri som regleras i 9 kap. 1 § 2 st. Det handlar 
om en automatisk process som leder till en vinning för gärningsmannen och skada för någon 
annan. Vid datorbedrägeri är det inte en fysisk person som blir lidande; om så är fallet skulle 
paragrafens första stycke tillämpas.43 
 

3.2.2 Svindleri 

Bestämmelser om svindleri som ibland kallas för ”bedrägeri mot allmänheten” finns i 9 kap. 9 
§ BrB. Även här delas brottet upp i två olika kategorier. I det här fallet krävs det inte att 
skadan uppkommer.44 Den första formen av svindleri föreligger när man vilseleder uppgifter 
till allmänheten i syfte att påverka priset, eller t.ex. för att få ner en aktiekurs. Den andra 
formen regleras i 9 kap. 9 § 2 st. BrB och innebär att någon offentliggör eller sprider 
vilseledande uppgift för att påverka priset på en vara, värdepapper eller annan egendom. För 
detta döms man till fängelse i högst två år eller, om brottet är ringa till böter eller fängelse i 
högst sex månader.45 
 

 

 

                                                
40 www.polisen.se/inter/nodeid=6190&pageversion=1.jsp (2006.11.21) 
41 Ekonomiska brott i aktiebolag, Revisorns handlingsplikt enligt ABL, sid.8, FAR Förlag AB 2004, Stockholm. 
42 Ibid sid. 9-10 
43 Ibid sid.10 
44 Ibid sid. 11 
45 http://www.alden.se/BrBedrageri.htm#svindleri (2007.01.20)  
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3.2.3 Pennighäleri 

Sedan 1 januari 2005 har regler mot penninghäleri skärpts.46 Lagen om pennighäleri avser tre 
typer av förfaranden: 
 

• Främjande av annan möjlighet att dra nytta av brottsligt förvärv, regleras i 9 kap 6 § 
1 st. BrB. Någon gör sig skyldig om denne medverkar till att skaffa/behålla tillgångar 
som kommer från brottslig verksamhet. Det kan handla om olika brottsverksamheter 
som skattebrott, människohandel samt narkotika brott. Ett exempel på en sådan 
situation kan vara att någon håller undan den stulna egendomen eller hjälper till att 
utnyttja egendomen så att det blir svårt att spåra den och då större chans att behålla 
den. 47 

 
• Medverka till att bortföra, överlåta eller omsätta egendom som härrör från brottsligt 

förvärv, regleras i 9 kap. 6a § 2 st. BrB. Någon gör sig skyldig till denna typ av brott 
genom att vid olika banktransaktioner göra det svårt att spåra egendomen eller genom 
att lägga ut den till försäljning. I detta fall finns det inte något krav på att egendomen 
skall vara otillbörlig. 48 

 
• Medverka till att dölja att annan har berikat sig genom brottslig gärning på annat sätt 

än genom förvärv, regleras i 9 kap. 6a § 3 st. BrB. Har någon, genom brottslig gärning 
berikat sig egendom utan köp och någon som är utomstående är inblandad i 
handlingen som är ägnade att dölja gärningen. Då gör denne sig skyldig till 
penninghäleri genom medverkan. 49  

 

3.2.4 Förskingring och trolöshet 

Det som dessa två brott har gemensamt är att gärningen görs i en situation som har ett särskilt 
lojalitetskrav. 50 
Vad som krävs att göra sig skyldig till ”vanlig” förskingring regleras i 10 kap.1 § BrB. Det 
innebär att någon som genom ett avtal eller i tjänst fått annans egendom i sin besittning som 
senare ska återställas inte gör detta, gör sig skyldig om gärningen innebär vinning för den som 
tagit emot egendomen och skada för motparten. Om brottet skall tolkas ”grovt”, skall 
gärningsmannen bland annat ha missbrukat en ansvarsfull ställning som en revisor har, vilket 
regleras i 10 kap. 3 § BrB.51 
 
Trolöshet mot huvudman regleras i 10 kap.5 § BrB. Om någon får ett uppdrag i förtroende och 
genom att missbruka förtroendet skadar den som givit uppdraget (huvudmannen). Då har man 
gjort sig skyldig till detta brott.52 
Olovligt förfogande, annan trolöshet kan ses som ett tillägg till förskingring och regleras i 10 
kap 4 § BrB. 
 Om någon tar ifrån någons säkerhetsrätt eller ägande till egendomen som gärningsmannen 
innehar, har man gjort sig skyldig till detta utan att göra sig skyldig till förskingring.53 

                                                
46 http://www.fi.se/Templates/NewsNotePage____4331.aspx  (2007.01.05)  
47 Ekonomiska brott i aktiebolag, Revisorns handlingsplikt enligt ABL, sid.14, FAR Förlag AB 2004, 
Stockholm. 
48 Ibid  
49 Ibid sid.15 
50 Ibid sid.17 
51 Ibid  
52 Ibid sid. 20 
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3.2.5 Brott mot borgenär 

De aktuella brotten som tillhör denna kategori är: 
 

• Oredlighet mot borgenär regleras i 11kap. 1 § BrB. Innebär att någon gör sig skyldig 
om denne ”förstör eller genom gåva eller någon annan liknande åtgärd avhänder sig 
egendom av betydande värde” 54 av någon som har ekonomiska svårigheter och är 
insolvent eller om det finns fara för insolvens. För denna typ av brott döms denna 
person till fängelse i högst två år.  

 
• Mannamån (orättvisa) mot borgenär regleras i 11 kap. 4 § BrB, kan även kallas 

otillbörligt gynnande av en borgenär. Den som är insolvent är den som begår brottet. 
Exempelvis om ett företag är insolvent men företagets VD ändå beslutar att betala av 
alla sina skulder för att denne själv har gått i borgen. 55 

 
• Bokföringsbrott och dess bestämmelser regleras i 11 kap 5 § BrB och säger att den 

som uppsåtligen eller av oaktsamhet underlåter att bokföra affärshändelser eller 
lämnar oriktiga uppgifter i bokföringen, döms till böter (om brottet är obetydligt) eller 
till fängelse.56 

 

3.2.6 Bestickning och mutbrott  

Mutbrott regleras i 20 kap. 2 § BrB. Bestickning regleras i 7kap 7 § BrB. Någon gör sig 
skyldig till bestickning genom att lämna eller erbjuda mutor eller belöning för en 
tjänsteutövning.57 Mutor anses vara en spegelbild av bestickning, det vill säga att någon tar 
emot mutor.58 
 

3.2.7 Skattebrott 

Innan lagen om revisorns anmälningsplikt infördes, hade revisor redan en möjlighet att 
anmäla skattebrott i sin revisionsberättelse. Efter lagens införande är revisorn skyldig att göra 
en anmälan vid misstanke om skattebrott, vårdslös skatteuppgift och försvårande av 

skattekontroll. Dessa brott regleras i Skattebrottslagen 1971:69.59 
Om någon lämnar oriktiga uppgifter med följden att skatt undandras föreligger skattebrott 
enligt 2 § skattebrottslagen. Eller det kan också vara att någon inte har lämnat sin 
skattedeklaration.60  
Vårdslös skatteuppgift vars bestämmelser regleras i 5 § Skattebrottslagen innebär att om man 
lämnar in oriktiga uppgifter för ledning av myndighetsbeslut så har man gjort sig skyldig till 
vårdslöshet.61  
Försvårande av skattekontroll regleras i 10 § Skattebrottslagen. En person gör sig skyldig till 
denna typ av brott om denne uppsåtligen eller av grov oaktsamhet försummar och dessutom 
gör en fara för myndighets kontrollverksamhet vid beräkning av skatt eller avgift. 62 

                                                                                                                                                   
53Ekonomiska brott i aktiebolag, Revisorns handlingsplikt enligt ABL, sid.19, FAR Förlag AB 2004, Stockholm 
54http://www.alden.se/BrBorgenarer.htm#oredlighet%20mot (2007.01.20) 
55Ekonomiska brott i aktiebolag, Revisorns handlingsplikt enligt ABL, sid.26, FAR Förlag AB 2004, Stockholm  
56 Ibid sid.28 
57 Ibid sid.30 
58 Ibid sid.32 
59 Ibid  
60 Ibid sid.34 
61 Ekonomiska brott i aktiebolag, Revisorns handlingsplikt enligt ABL, sid.26, FAR Förlag AB 2004, Stockholm 
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År 2005 anmäldes knappt 3000 brott mot skattelagen inklusive grovt skattebrott, 3000 
bokföringsbrott och cirka 1600 förskingringsbrott. När det gäller de vanligaste typerna av 
ekonomisk brottslighet såsom skattebrott och borgenärsbrott har de minskat jämfört med för 
tio år sedan. Sedan år 2001 finns dock återigen en uppåtgående trend. Utvecklingen av de 
anmälda brotten styrs till stor del av hur aktiva myndigheterna, till exempel Skatteverket är i 
sin kontrollverksamhet.  
År 2005 lagfördes cirka 900 personer där förskingring och annan trolöshet var huvudbrott. 
Dessutom lagfördes knappt 1300 personer för olika borgenärsbrott, varav cirka 1270 för 
bokföringsbrott. Drygt 620 lagfördes för brott mot skattebrottslagen.63 
 

3.3 Revisorn 
 
En revisor ska på ett professionellt sätt planera, granska bedöma och uttala sig om 
årsredovisning, bokföring och förvaltning.64 Revisorn har olika roller i sitt yrkesutövande. 
Den första och mest centrala är att revisorn ska utföra sin verksamhet i lagens mening. Det 
innebär att revisorn enligt revisorslagen granskar förvaltningen eller den ekonomiska 
upplysningen hos ett klientföretag och lämnar en rapport om den granskningen. Det förutsätts 
att rapporten är avsedd att användas även av någon annan än uppdragsgivaren.65 
 
Svenska aktiebolag har särskilda regler när det gäller hur bolagets resultat visas offentligt. 
Aktiebolag är en företagsform där ägarna endast ansvarar med det insatta kapitalet, därför är 
det ett måste för aktiebolag att ha en revisor. 66   
”Revisorn ska granska bolagets årsredovisning och bokföring samt styrelsens och den 
verkställande direktörens förvaltning. Granskningen ska vara så ingående och omfattande som 
god revisionssed kräver”.67  
 
Till revisionsverksamhet räknar lagen också den rådgivning som föranleds av iakttagelser som  
revisorn har gjort i granskningsuppdraget, vilket är strikt styrd av lagbestämmelser och god 
yrkessed.68 Revisorn som rådgivare bidrar till att lagar och förordningar efterlevs. Vid 
rådgivningen i skattefrågor kan revisorn till exempel förvissa sig om att företaget känner till 
gällande regler och påverka företaget att iaktta god skatteetik.69 

Statliga Revisorsnämnden (RN) utövar tillsyn över godkända och auktoriserade revisorer. 
Godkännande och auktorisation av revisorer samt registrering av revisionsbolag meddelas av 
RN för fem år i taget. För att inneha godkännande eller auktorisation måste man vara 
yrkesverksam som revisor. Inför varje ny femårsperiod gör RN en kontroll av revisorns 
yrkesverksamhet och redbarhet.  

                                                                                                                                                   
62 Ekonomiska brott i aktiebolag, Revisorns handlingsplikt enligt ABL, sid 36, FAR Förlag AB 2004, Stockholm 
63 www.bra.se/extra/pod/?action=pod_show&id=18&module_instance=2 (2006.11.21) 
64 Föreningen Auktoriserade Revisorer, revisionsbok, sid.13, 2004  
65 Ibid, sid.107 
66 Ibid, sid.14 
67 Föreningen Auktoriserade Revisorer, samlingsvolym, del 1, Kap. 9 ABL, 2006 
68 Föreningen Auktoriserade Revisorer, revisionsbok, sid. 107, 2004 
69 Ibid, sid.110 
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Vad gäller registrerade revisionsbolag kontrolleras att de särskilda villkor om bl.a. ägande och 
styrelsesammansättning som gäller för dessa bolag är uppfyllda.70 

Auktoriserade revisorer, godkända revisorer och andra redovisningsexperter kan tillhöra FAR 
- branschorganisation för auktoriserade och godkända revisorer samt kvalificerade specialister 
inom revisionsbranschen. I Sverige finns ca 2 000 godkända och 2 300 auktoriserade revisorer 
samt ett 90-tal registrerade revisionsbolag. Att ett revisionsföretag hos RN registreras som 
revisionsbolag innebär att själva bolaget, till skillnad från revisionsföretag rent allmänt, kan 
väljas till revisor. En i bolaget verksam godkänd eller auktoriserad revisor skall då utses som 
huvudansvarig för uppdraget.71 

3.3.1 Kraven som revisorn bör uppfylla 

Det finns flera olika definitioner av vilka krav som ställs på en revisor. Förutom god 
kompetens, kunskap och erfarenhet finns det tre grundkrav som revisorn ska uppfylla så att 
företaget och dess intressenter ska kunna ha förtroende för honom/henne. Dessa är 
opartiskhet, självständighet och tystnadsplikt. Kraven regleras i aktiebolagslagen, 
revisorslagen, revisorsförordningar och särskilda föreskrifter från Revisorsnämnden. 
 
FAR ger en bredare förklaring av de krav som revisorn ska uppfylla. Enligt FAR är 
yrkesetiska regler inordnade i tre block: 

• Integritet och objektivitet samt opartiskhet och självständighet 
• Tystnadsplikt och upplysningsplikt 
• Kompetens och yrkesutövning 72 

 
I vårt arbete utgår vi ifrån den bredare förklaringen som FAR anger. 
 
Opartiskhet och självständighet 

 
Enligt detta krav finns det regler om jäv bl.a. i aktiebolagslagen som säger att revisorn inte får 
vara anställd i bolaget, äga aktier i bolaget eller låna pengar av bolaget.  
Revisorn får vara objektiv i sina ställningstaganden eller med andra ord revisorn bör ha en 
oberoende position. Objektivitet och yrkesmässig integritet är de två grundläggande 
principerna enligt vilka revisorn utformar sina synpunkter i revisionsberättelserna.73 Om 
sådana förutsättningar saknas i revisorns verksamhet ska han/hon avstå från sitt uppdrag.74  
 
En revisorns självständighet och opartiskhet kan påverkas av olika typer av hot. 
Dessa är: 
Eget intresse. Revisorn har ett direkt eller indirekt ekonomiskt intresse i sin klient 
Självgranskningshotet. Revisorn har lämnat råd i en fråga som till någon del omfattas av 
granskningsuppdraget. 
Partsställningshotet. Revisorn har tagit ställning för eller emot klienten och på så sätt fått en 
koppling till klienten. 
Vänskapshotet. Revisorn har starka personliga relationer till klienten. 
Skrämsel. Revisorn utsatts för hot eller annan påtryckning.75 
                                                
70 http://sv.wikipedia.org/wiki/Revisor (2007.01.22) 
71 Ibid 
72 Precht E., Opartiskhet- en het fråga för etikkommitten, Balans, nr 1/ 2005 
73 Föreningen Auktoriserade Revisorer, revisionsbok sid.497, 2004 
74 Ibid, sid. 85-86 
75 Ibid, sid.86 
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Tystnadsplikt och upplysningsplikt 

 
Revisorn har en lagstadgad tystnadsplikt, vilket betyder att den information som denne har 
fått tag i angående bolaget inte får föras vidare. Den enda information som är offentlig för en 
utomstående är den som finns i revisionsberättelsen.76 
Det finns ett undantag från tystnadsplikten då konflikten mellan revisorns tystnadsplikt och 
upplysningsplikt uppstår, t.ex. vid en bolagsstämma. I detta fall måste revisorn svara på 
bolagsstämmans frågor samtidigt som han/hon måste tänka på att inte skada bolaget 
väsentligt.77  
Revisorns tystnadsplikt är ett måste i hans arbete. Han/hon behöver mycket information om 
det företag som ska granskas under förutsättning att uppgifterna inte ska föras vidare. Om en 
sådan misstanke finns så skulle revisorn inte få tillgång till nödvändig information från 
företaget i fråga trots att aktiebolagslagen stadgar att revisorn har rätt till den. Har revisorn 
brist på information kan detta leda till otillräcklig och dålig revision. 
Tystnadsplikten innebär vidare att revisorn inte får använda sig av sina kunskaper om 
företaget till sin egen nytta eller i syfte att skada någon annan.78 

Revisorn är skyldig att lämna medrevisor, ny revisor och om företaget har försatts i konkurs, 
konkursförvaltaren de upplysningar som behövs om företagets angelägenheter. Revisorn är 
dessutom skyldig att på begäran lämna upplysningar om företagets angelägenheter till 
undersökningsledaren under förundersökning i brottmål. Revisorn i ett handelsbolag som 
omfattas av sekretesslagen (1980:100) är även skyldig att på begäran lämna upplysningar om 
bolagets angelägenheter till de förtroendevalda revisorerna i kommunen eller land.79 

3.3.2 Kompetens och yrkesutövning 

Förtroende till en revisor och revisorns ansvar för att alla viktiga punkter i lagen är uppfyllda 
är av central betydelse för FARs ledamöter och revisionsbranschen. För företaget är det 
viktigt att få kompetent rådgivning från en välutbildad revisor som känner till företagets 
interna och externa förhållanden. Dessutom är det viktigt att få revisorns råd om företagets 
framtida utveckling och relationer till sina klienter och leverantörer. Företagets styrelse 
uppskattar närvaro av en erfaren revisor som kan bidra till företagets välbefinnande med tanke 
på omvärldens komplexitet och hög förändringstakt.80 Det är betydelsefullt för en revisor att 
utveckla och upprätthålla sina yrkeskunskaper genom vidare utbildning som t.ex. uppdatering, 
fördjupning och specialisering.81 
 
Revisorns yrkesutövning kräver att han/hon ska genomföra sina uppdrag omsorgsfullt, ska 
verka för goda relationer inom yrkeskåren och få göra sitt namn och sina kvalifikationer 
kända hos allmänheten på ett sätt som inte misskrediterar yrket.82 
 
 
 

                                                
76Föreningen Auktoriserade Revisorer, revisionsbok sid.91, 2004 
77 Ibid  
78 Föreningen Auktoriserade Revisorer, revisionsbok, sid. 91, 2004 
79 http://lagen.nu/1999:1079 (2007.01.22) 
80 Föreningen Auktoriserade Revisorer, revisionsbok, sid. 449, 2004 
81 Ibid, sid.450 
82 Ibid, sid.450-451 
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3.4 Revisionsprocessen 
        
Det första steget inom revisionsprocessen är planering. För att analysera och bedöma risker 
måste revisorn skaffa sig tillräckligt med bra kunskap av redovisningssystem och system för 
intern kontroll.83  
 
Varje revision måste planeras noga. Här väljer revisorn de revisionsområden som ska 
granskas samt bestämmer hur, när och av vem. När revisorn talar om vilka områden som ska 
granskas menar denne en eller flera poster i resultat- och balansräkningen eller en eller flera 
typer av transaktioner84. 
Innan revisionsplaneringen måste revisorn skaffa sig god kunskap om själva företaget därför 
att alla företag är olika och har sina unika drag. För att förstå företagets specifika drag måste 
revisorn börja med informationssamling och informationsanalys.85 Hur stor mängd 
information som bör samlas in bedöms av revisorn för varje enskilt företag. En bra utförd 
informationssamling och analys hjälper till att planera och göra rätt granskning samt bidrar till 
att revisorn utför sitt arbete i de områdena där risken för allvarliga fel är störst.86 Revisorn bör 
samla information inom företagets externa och interna förhållanden, som t.ex. hur företagets 
marknads- och konkurrenssituation ser ut, vilka kunder och leverantörer som finns i företaget, 
vilken finansiell situation företaget befinner sig i, hur budgeten ser ut, vad företaget har för 
ekonomiska prognoser87.  
 
Redan under planeringen av granskningen ska två viktiga begrepp som finns inom revisionen 
bedömas. Dessa är väsentlighet och risk. Det är revisorns uppgift att välja vilka poster och 
transaktioner som är mer väsentliga, för att kunna välja bort de som är mindre väsentliga. De 
poster och belopp som är mer väsentliga ska granskas noggrannare än små belopp eftersom 
företagets bild i årsredovisningen beror på hur de största posterna är redovisade.88 
 
Det är också revisorns uppdrag att bedöma risker som har med revisionen att göra. Dessa 
risker kallas för revisionsrisker och består av tre olika subrisker. Dessa risker är de vanligaste 
inom revisionsprocessen. Den första är inneboende risk och uppstår om företagets interna och 
externa förhållanden är mycket svåra att bedöma. Det kan t.ex. handla om invecklade 
transaktioner med värdepapper och aktier. Den andra är kontroll risk och uppstår om ett eller 
flera fel inte upptäckts och tas hand om av företagets eget interna kontroll system. Det handlar 
om hur företagets interna kontrollsystem fungerar. Problemet är att dessa system är opålitliga. 
Den sista risken är upptäcktsrisken som uppstår när det är frågan om väsentliga fel89. 
 
Det andra steget i revisionsprocessen är en övergripande revisionsplan som innehåller flera 
olika punkter, såsom: allmän information om företagets verksamhet, företagets affärsområden 
som granskningen ska inriktas på, nyckeltal och finansiella indikatorer som ska granskas med 
hjälp utav olika granskningsmetoder, nyckelpersoner som ska vara med på uppdraget90 

 

                                                
83 Föreningen Auktoriserade Revisorer, revisionsbok, sid. 21, 2004 
84 Ibid 
85 Ibid 
86 Ibid 
87 Ibid 
88 Ibid sid.22 
89 Ibid 
90 Ibid 
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Det tredje steget i revisionsprocessen är granskning.91 För att genomföra granskningen måste 
revisorn först upprätta ett granskningsprogram. Ett granskningsprogram är en instruktion för 
den som granskar. All granskning som revisorn har upprättat måste dokumenteras på 
arbetspapperen för att sedan rapporteras. I granskningsprogrammet undersöker revisorn hur 
företaget gör interna kontroller. Dessutom pratar han/hon med företagets personal, studerar 
företagets dokumentation för att bestämma vilka kontroller som ska testas. T.ex. vid 
granskning av kundfordringar bedömer revisorn om alla företagets kundfordringar har 
redovisats, om alla väsentliga belopp har tagits med för varor och tjänster som har utlevererats 
och om alla intäkter som hör samman med fordringarna har redovisats. 92  
 
Revisorn har en anmälningsplikt gentemot företagets VD eller styrelsen. Alla oegentligheter 
och fel som uppstår och som kan påverka företagets välbefinnande på ett negativt sätt måste 
rapporteras. Revisorns anmälningsskyldighet innebär inte att självständigt förebygga eller 
upptäcka förskingringar utan att rapportera om detta till VD eller styrelsen.93  

3.4.1 Revisionens mål 

Målet för hela revisionen är revisionsberättelsen. Revisionsberättelsen är revisorns viktigaste 
och enda offentliga rapport.94 Revisionsberättelsen innehåller den viktigaste information som 
revisorn rapporterat till bolagsstämman om företaget, som t.ex. att årsredovisningen har 
upprättats enligt årsredovisningslagen och att årsredovisningen ger en rättvisande bild av 
företagets resultat enligt principer om god redovisningssed i Sverige.95  

3.4.2 Revisorers anmälningsskyldighet 

År 1999 infördes en skyldighet för externa revisorer i svenska aktiebolag att till åklagare 
anmäla eventuell misstanke om ekonomiska brott begångna av verkställande direktör eller 
styrelseledamot i företaget.96 Skyldigheten gäller vissa grova och betydande brott: bedrägeri 
och svindleri, penninghäleri, förskingring och annan trolöshet, brott mot borgenärer, 
bestickning och mutbrott samt skattebrott. Syftet bakom alla dessa brott är att öka inkomsten 
eller minska kostnaderna. Alla dessa brott är välplanerade och begås av flera personer i 
samförstånd (konspiration).97  
 
Syftet med anmälningsskyldighet är att stärka revisorns brottsförebyggande roll genom att 
skydda ägarnas, kreditgivarnas och anställdas intressen och att förhindra konkurrens med 
olagliga medel.98 Anmälningsskyldigheten behövdes eftersom de andra påtryckningsmedel 
som revisorn förut hade till sitt förfogande var otillräckliga. Genom att ersätta begreppen 
anmärkningar, erinringar och påpekanden till styrelsen med lagen om anmälningsplikten kan 
revisorerna förse sina kunder med bättre skydd mot ekonomisk brottslighet.  
Ett annat skäl till varför anmälningsplikten infördes var att aktiebolagens externa revisorer 
sågs som en potentiell men till viss del outnyttjad brottsförebyggande resurs.99 Revisorns 
uppgift är att verka för att bokföring genomförs på en hög nivå. Lagstiftningen ville gå ett steg 
vidare genom att införa lagen om anmälningsskyldighet. 
                                                
91 Föreningen Auktoriserade Revisorer, revisionsbok, 2004, sid. 37 
92 Ibid, sid.43 
93 Ibid, sid.49 
94 Ibid, sid.73 
95 Ibid, sid. 62, 64 
96 ABL, 9 kap. 42-44 §§ 
97 Korsell L., Revisorernas anmälningsskyldighet, Rapport 2004:4, Forskning om ekonomisk brottslighet, sid. 6 
98 Korsell L., Revisorernas anmälningsskyldighet, Rapport 2004:4, Forskning om ekonomisk brottslighet, sid.23 
99 http://www.bra.se/extra/pod/?action=pod_show&id=24&module_instance=12 (2007.01.22) 
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4. Empiri 
I detta kapitel redogör vi för våra respondenters svar utifrån våra intervjuer med dem 

 
Vi kommer att benämna de intervjuade revisorerna som revisor A, B, C, och D. 
 

• Revisor A är en godkänd revisor som äger en medelstor revisionsbyrå med tio 
anställda. Vi har fått svaren från honom via email. 

• Revisor B är en godkänd revisor som äger en liten revisionsbyrå med endast två 
anställda. 

• Revisor C är en godkänd revisor som har en liten revisionsbyrå med fem anställda. 
• Revisor D är en auktoriserad revisor med 20 års arbetslivserfarenhet, jobbar på ett 

stort revisionsföretag med 1500 anställda i Sverige, har revisionskontor över hela 
världen. 

• Stig Gabrielsson, chef för skattebrottsenheten i Gävle. Håkan Medin, sektionschef för 
personalen, en kollega till Stig Gabrielsson. 

 
(Alla fyra revisorer har valt att vara anonyma eftersom ämnet anmälningsplikt kan anses vara 
känsligt). 
 

4.1 Allmänna synpunkter på lagen  
 
Revisor A påpekade att man har för höga krav på ett alltför stort juridiskt kunnande på 
revisorn. Dessutom har man hört talas om att det förekommer hot från klienter som revisorn 
tänkt anmäla till åklagare. Alla fyra respondenter tycker inte att den nya lagen påverkat deras 
sätt att arbeta nämnvärt, men de har blivit noggrannare när de tar in och granskar nya klienter. 
Alla respondenterna håller med om att den nya lagen ska följas om revisorn ska respektera 
god revisorssed, annars tar revisorn väldigt stora risker i sitt jobb. Revisor D anser att själva 
lagen inte har debatterats speciellt mycket utan att det bara konstaterats att den finns och 
måste följas.  

4.2 Har lagen påverkat revisor/klient förhållandet? 
  
Revisor A tycker inte att lagen har någon direkt påverkan på relationer mellan revisorer och 
klienter eftersom han inte vid något tillfälle varit i närheten av att misstänka brott av det slag 
som krävs. Revisor B tycker att om både kunder och klienter är ärliga i förhållande till 
varandra så har de ingenting att frukta. Det enda som har förändrats är att om anmälningar 
mot nya klienter har gjorts tar revisor alltid kontakt med den tidigare revisorn för att se vad 
det var som anmäldes. Revisor C påpekade att när revisorer tar ett nytt uppdrag måste de göra 
en riskbedömning. Om de bedömer att det finns en stor risk så ska de inte påta sig uppdraget. 
Revisor B sa att om han kommer på att företaget ”kör svart” då vill han inte ha sådana klienter 
eftersom det kan bli svårt för honom att veta om de döljer något för honom. Alla 
respondenterna påpekade att lagen mest har påverkat de revisorer som är tvungna att använda 
sig av den mot sina klienter. 
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4.3 Lagen som brottsförebyggande åtgärd  
 
Revisorer A och B tror knappast att lagen fungerar som brottsförebyggande åtgärd då det 
gäller att minska antal ekonomiska brott. Lagen fungerar inte på dem som medvetet gör ett 
brott eftersom de struntar i revisorer. De som medvetet vill begå ett brott gör detta på ett 
skickligt sätt så att det inte syns när en bokföring gås igenom, genom att föra in små belopp i 
bokslutet. Ekonomiska brott är så avancerade idag att det krävs stora insatser för att upptäcka 
dem, t.ex. ett spaningsarbete. Därför är lagen inget bra verktyg för att minska ekonomiska 
brott. Revisorer C och D tycker att lagen kan betraktas som brottsförebyggande åtgärd. Den 
kan t.ex. förhindra penningtvätt. Klienterna vet att revisorer har kravet på sig att anmäla, 
vilket betyder att klienterna kanske är än mer försiktiga. Det är tveksamt att lagen kan minska 
antalet ekonomiska brott. Idag finns det ganska många oseriösa revisorer som kan godkänna 
en förfalskad bokföring eller det finns t.o.m. företag/bolag som bedriver sin verksamhet 
utanför revisors granskning.  

4.4 Synpunkter om begreppet ”misstanke om brott” 
 
Nästan alla svarade att när de såg att något inte är sig likt så tar de helst kontakt med andra 
revisorer för att se vad de tycker och därefter tar de beslut om att misstanke om brott är 
tillräckligt välgrundad för att anmälas. Det är väldigt svårt för revisorer att se vad som är brott 
med tanke på att de inte är juridiska personer och att göra sådana bedömningar ligger inte i 
deras kompetensområde. Dessutom är det inte solklart vad ”misstanke om brott” är för något. 
Allt beror på situationer. Om en revisor skulle komma på någonting som han skulle kunna 
tolka som ”misstanke om brott” så måste han/hon försöka ta reda på om det är någonting som 
är straffbart. Revisorn bör kanske konsultera andra kompetenta personer på byrån eller en 
advokat för att kunna bestämma sig. Revisor C tycker att det finns ett tolkningsproblem här 
om vad en misstanke är. Revisor A anser att misstanke ska vara uppenbar utan att revisorn 
egentligen fått de möjligheter till undersökning som krävs. Revisor C har svarat att detta 
begrepp ibland kan vara väldigt tydligt, t.ex. misstankar om bokföringsbrott (sen 
årsredovisning) kan vara klara och tydliga. Eller om revisorn upptäcker att företaget har stora 
okända belopp som det inte kan redogöra ursprunget av, då är det ett tillfälle att tala om 
misstankar om penningtvätt. 

4.5 Kollision mellan anmälningsplikt och tystnadsplikt?  
 
De tre intervjuade revisorerna (A, B, D) håller med om att tystnadsplikt inte krockar med 
anmälningsplikt eftersom tystnadsplikt knappast är avsedd att gälla brottslig verksamhet. Men 
revisor C tycker att det finns tillfällen. Är man skötsam så gäller tystnadsplikten och då 
behöver man inte använda sig av anmälningsplikten. Men om det förekommer oegentligheter 
då är revisorer skyldiga att gå ifrån tystnadsplikten beroende på vad det är för brott som 
begåtts. Revisorerna är överens om att det inte är lätt att bryta mot tystnadsplikten. 
 

4.6 Vad är betydligt/obetydligt ekonomiskt brott 
 
Revisor A tycker att det är ett allvarligt brott att hota de revisorer som tänker anmäla sina 
klienter till åklagare. Revisor B påpekade att gränsdragningar mellan de två typerna av brott 
är svåra.  
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De anmälningar som han har gjort har inte lett till någonting, vilket gör att ”man har höjt 
ribban för sig själv”100. Det som revisorn själv tycker är ett allvarligt brott betraktas som 
mindre allvarligt enligt Ekobrottsmyndigheterna. De andra respondenterna (C och D) är eniga 
om att penningtvätt är ett betydligt brott när det är fråga om stora summor. Bokföringsbrott är 
lite lindrigare men om revisorn undanhåller bokföringsmaterial så betraktas detta som ett 
grovt brott. När ett företag skall lämna in sin årsredovisning och gör det för sent så är det inte 
ett brott som revisorn direkt anmäler. 

4.7 Tidigare brottsanmälan till åklagare 
 
Revisor B har gjort ungefär tio anmälningar mot sina klienter angående skattebrott och 
bokföringsbrott. Av de tio var det bara en klient som blev dömd till sex månader för 
bokföringsbrott. Dock med de resterande nio anmälningarna har det inte hänt någonting, 
utredningarna har lagts ner. De anmälningarna som vår respondent har gjort inträffade efter 
lagens införande. Revisorerna vill inte belasta myndigheterna med onödiga anmälningar vilket 
gör det svårt att veta hur många brott som egentligen begås. Ekobrottsmyndigheterna har en 
viss gräns på vad som är relevant och revisorer har en annan syn på vad som är relevant. 
Myndigheterna hinner inte granska alla anmälningar, vilket betyder att de är väldigt selektiva 
när de tar sig an anmälningar som kommer till dem. Myndigheternas utredningar tar väldigt 
mycket tid, ibland två år. Dessutom saknar myndigheterna den ekonomiska kompetensen som 
behövs vid brottsutredningar. Det är ju vanliga poliser som i början jobbat med ekobrott och 
som inte har en aning om vad bokföring är för något. Revisor C säger att det är ganska vanligt 
att anmälningar som revisorer lämnar till Ekobrottsmyndigheterna inte leder till åtal, särskild 
penningtvätt. Därför tittar revisorn först om det finns flera anmälningar just mot det företaget, 
gör en helhetsbedömning av företaget och sedan så kanske han drar tillbaka anmälan. 
Revisorer och Ekobrottsmyndigheterna jobbar delvis ihop men våra respondenter tycker att 
det skulle kunna vara ett bättre samarbete.  
Tre av våra revisorer (A, C och D) har aldrig anmält brott till åklagare men revisor C har gett 
en varning till ett företag under förutsättning att de hade två veckors tid på sig att rätta till 
felet. Det var felaktig momsredovisning som var lätt att upptäcka.  

4.8 Lagens påverkan på revisorernas arbete 
 
Endast revisor A har svarat att lagen knappast har påverkat hans sätt att arbeta. De andra tre 
har blivit mer observanta när det gäller t.ex. penningtvätt. De jobbar lite mer vaksamt efter 
lagens införande. Revisor D tror att lagen kommer att utvidgas mycket mer i framtiden. Det 
har också kommit en nyare lag om pennigtvätt som innebär att revisorn måste göra en 
grundligare kontroll av de nya kunderna genom att undersöka deras bakgrund. Att skydda 
revisorer från att bli stämda är en viktig sak som revisorn tycker att de måste arbeta med. 

4.9 Är lagen svår/lätt att tillämpa   
 
För våra revisorer är lagen ganska svår att tillämpa. Tack vare lagen fick revisorerna bättre 
påtryckningsmedel gentemot sina kunder då det gäller att förebygga brott. Nackdelen är att 
lagen kan störa relationer mellan revisorer och klienter eftersom revisorn kan känna sig som 
en angivare. Men samtidigt är en av revisorernas uppgifter att se till att alla lagar och 
föreskrifter fullföljs. 

                                                
100 Ur intervjun med Revisor B 
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 Revisor B påpekade att det finns olika bedömningsgrad mellan olika Ekobrottsmyndigheter, 
som t.ex. mellan Stockholm och Gävle. Gör revisorn en anmälan i Stockholm så händer det 
aldrig någonting men i Gävle går det fortare. 
  
Respondenter från Skattebrottsenheten i Gävle. 

4.10 Om Skatteverkets kontor 
 
Skatteverket består av två huvuddelar: den fiskala som granskar deklarationer och reviderar 
och den brottsutredande delen som jobbar under olika regelverk. Skattebrottsenheten är en 
brottsutredande enhet inom mittregionen. Enheten har kontor i Falun, Gävle, Karlstad och 
Örebro. Utifrån sekretessynpunkt arbetar skattebrottsenheten skild från den övriga 
verksamheten.  

4.11 Enhetens ansvarsområde 
 

• Förundersökning. Anmälningar kommer oftast från Skatteverket och går till 
åklagaren. Denne i sin tur tar beslut om förundersökning ska inleddas. Även revisorer 
kan anmäla till åklagaren om det föreligger en misstanke om brott. På detta sätt 
fungerar Skattebrottsenheten som polisen. Enheten biträder åklagaren vid 
förundersökning i fråga om alla slags brott inom skatteområdet och i fråga om 
bokföringsbrott.  

• Utredning. Åklagaren är en neutral part som aldrig utreder själv. Enhetens uppgift är 
att ta fram ett beslutsunderlag för åklagaren.  

• Spaning och underrättelse. Vidare ska skattebrottsenheten bedriva 
underrättelseverksamhet i fråga om brott inom skatteområdet. Dessutom ska enheten 
fånga upp de misstänkta skattebrotten på ett väldigt tidigt skede. Detta görs genom att 
vara offensiv, att se och höra utan att synas själv. Detta arbetsområde gäller brott som 
är kopplade till skatteområdet, brottsbalken när det gäller bokföringsbrott, överträdelse 
av näringsförbud, brott mot ABL, bedrägerier. Dessa är de brotten som revisorn ska 
anmäla. Primärt är det inte Skattebrottsenheten som ska utreda de här brotten men 
eftersom dessa är ekonomiska brott så får enheten de utredningarna ändå. 

• Enheten arbetar även som en brottsförebyggande organisation genom att dels vara ute 
och informera om vad konsekvenserna blir om man inte följer regelverket, dels genom 
att i media publicera om någon dömts till fängelse eller andra straff när man har begått 
skattebrott. Detta kan skapa en prevention att begå ett brott hos andra.  

4.12 Personliga tankar om lagen  
 
När denna lag trädde i kraft 1999 gick det trögt att få igång anmälningarna. Man hade svårt att 
få en helhetsbild om hur effektivt det nya verktyget var. Våra respondenter anser att det är bra 
att lagen har införts och det är revisorns plikt att agera vid misstanke om brott och fullfölja 
denna lag. Dessutom tycker de att revisorn har två olika roller när det gäller sina klienter. Den 
ena är personligt stöd och rådgivning som faller under tystnadsplikten. Den andra är kontroll 
över det företag de jobbar med, som faller under anmälningsplikten. Dessa två verkar inte 
kollidera med varandra. Det är viktigt att revisorn inte hamnar i konflikt mellan tystnadsplikt 
och indirekt illojalitet mot det företag han/hon har tittat på.  
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Om revisorn misstänker ett brott och är osäker om han/hon ska anmäla det eller inte kan 
han/hon komma direkt till Skattebrottsenheten för att fråga om råd, men enheten har ingen 
makt att besluta om detta är ett brott. För detta måste revisorn gå till åklagaren. Det är inget 
självändamål att allting som uppdagas ska anmälas. Är revisorn någonting på spåret och det 
inte skett någon större skada är det bäst att företaget självt rättar till eventuella felaktigheter 
innan brottet är fullbordat. Men om företaget har begått ett brott då ska det anmälas. Det 
ideala är om revisorerna i sitt uppdrag ligger i fas med verksamheten i bolagen. Då kanske 
revisorn ser att ”här är något på väg att spåra ur” och om det här fortsätter så kan det leda till 
ett brott. Då är det bra att revisorn slår larm till styrelsen och då hinner inte brottet fullbordas. 
Har det misstänkta brottet fullbordats då ska revisorn göra en anmälan. Revisorn har en 
skyldighet att inte tysta ner ett fullgånget brott.  

4.13 Lagens fördelar och nackdelar 
 
Respondenterna tycker inte att lagen innehåller några nackdelar, nuförtiden är hela samhället 
positivt inställt till lagen eftersom medvetenheten om faran från den ekonomiska 
brottsligheten är stor. Dock för länge sedan var situationen annorlunda. Även revisorernas 
inställning till lagen har ändrats jämfört med för 10-15 år sedan. Då tyckte revisorerna att 
anmälningsplikten krockade med tystnadsplikten. Revisorerna har alltid jobbat under 
tystnadsplikten och om de inte fullgör sina skyldigheter av olika anledningar så kan de hamna 
i en situation där deras auktorisation och godkännande kan omprövas. En anledning till att 
revisorn inte anmäler brott kan vara av egen vinning eller av misstag vilket gör att revisorn 
också begår ett brott. Om detta anmäls till Revisorsnämnden kan det leda till en utredning 
med påföljd.  
Respondenterna tror och hoppas att anmälningsplikten kan fungera som brottsförebyggande 
åtgärd. De hoppas även att alla revisorer gör tillbörliga anmälningar men de kan inte säga 
detta med 100 procents säkerhet. 

4.14 Synpunkter om begreppet ”misstanke om brott” 
 
Det är förhållandevis en låg tröskel som ligger till grund för att anmäla vilket också är skälet 
till att många utav anmälningarna inte medför någon förundersökning. Skattebrottsenhetens 
uppgift är att samla in materialet till förundersökning utan att värdera det. Sedan presenteras 
det insamlade materialet för åklagaren så att denne ska kunna göra sin bedömning. Det krävs 
inte så mycket för att misstanke om brott ska föreligga. 
 

4.15 Synpunkter om begreppet ”ett betydligt brott” 
 
Begreppet ”ett betydligt brott” är svårt att definiera, det finns en annan företeelse som kallas 
för ”ett grovt brott”. Ett grovt brott ger en större ekonomisk vinning eller andra betydande 
fördelar. Dessa typer av brott begås systematiskt genom att hela tiden felaktigheterna 
utnyttjas. T.ex. lager kan systematiskt värderas på ett felaktigt sätt och till slut får man ett 
betydande belopp till sin egen fördel. Eller olika förmåner eller olika särställningar kan 
tillskansas, t.ex. genom mutor och bestickning. Dessa handlar inte om stora summor pengar 
men brottslingar kan dra andra fördelar utav detta agerande. En viktig fråga är: Vad är tanken 
bakom gärningen med det här? Görs detta kallt och medvetet för att man vill ha en bestående 
vinning då är det ett betydande brott. 
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4.16 Samarbete med revisorerna 
 
Det finns en viss form av samverkan mellan revisorer och Skattebrottsenheten genom ett 
gemensamt informationsutbyte, men de har ingen direkt kontakt med varandra. Det är den 
fiskala delen av Skatteverket som arrangerar olika träffar med revisorer, de bjuder in dem för 
att ha en dialog.  

4.17 Har anmälningarna ökat/minskat med lagens införande 
 
Skattebrottsenheten jobbar med anmälningarna från Skatteverket. Uppgifterna om antalet 
anmälningar är de uppgifter som måste hämtas hos åklagaren, eftersom åklagaren får alla 
anmälningar och gallrar bort ett stort antal som Skattebrottsenheten inte ser. Det är därför 
anser vi att Skattebrottsenheten inte har några uppgifter om antal brottsanmälningar som görs 
utav revisorer. 

4.18 Diskussion kring ett rättsfall 
 
För att illustrera vilka konsekvenser ekonomiska brott leder till så tog vi upp ett intressant 
rättsfall som vi har fått från Stig och Håkan101. Domen ägde rum 2006-12-20 i Hudiksvalls 
Tingsrätt där sex personer åtalades för följande begångna brott: 

• Bokföringsbrott (11 kap 5 § 1st. 2 p. BrB) 
• Grovt skattebrott (4 § skattebrottslagen 1971:69) 
• Försvårande av skattekontroll (10 § 1st. 2p. skattebrottslagen 1971:69) 
• Bestickning (17 kap 7 § BrB) 

 
Två av de här sex personerna anser vi är huvudpersoner i detta rättsfall, så vi kommer vidare 
att behandla deras handlingar lite mer detaljerat utan att avslöja deras riktiga namn. De andra 
fyra kommer att figurera i rättsfallet obetydligt. 
 
Företaget Hudiksvalls Schakt och Transport AB (HST) registrerades 1993-01-20 och har haft 
sitt säte i Hudiksvall. Dess verksamhet skulle vara schaktarbete, markanläggning och 
åkeriverksamhet. Person A har varit styrelseledamot, firmatecknare och ensam ägare till HST. 
Person B, hustru till person A, har varit faktisk företrädare, suppleant, firmatecknare samt 
ansvarig för löpande bokföring och skattedeklarationer. Både personerna har haft en 
gemensam brottsplan med syfte att kunna erhålla svarta inkomster, finansiera privata 
levnadskostnader samt utbetala svarta löner som undanhållits i bokföringen i bolagets intäkter 
och bokfört kostnader som aldrig existerat, samt åsidosatt bokföringen även på andra sätt.  
Makarna har som ett led i brottsplanen upprättat respektive låtit upprätta falska och osanna 
verifikat, vilka bokförts trots att de inte motsvarat verkliga affärshändelser. HST försattes i 
konkurs den 24 mars 2004. Dess omsättning enligt räkenskaperna var 13 milj. kronor för 
2003. I revisionsberättelser avseende åren 1998-2001 har anmärkts att skatter och sociala 
avgifter inte betalats i rätt tid samt att det förekommit brister i skatteredovisningen. 
  
 
 
 
 
 

                                                
101 Mål B 931-03 
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Tidigare har både personerna varit ägare till och drivit näringsverksamhet i POB Åkeri AB.102  
Vid skatterevision 1995 konstaterades att kontanta in- och utbetalningar inte bokförs i 
enlighet med bokföringslagens regler, att korrigeringar gjorts utan att underlag funnits samt 
att vid fyra av de sex revisionsperioderna räkenskapsåret 1992/93 inte stämde 
momsdeklarationerna med bokföringen och de underlag som bokföringsbyrån tagit fram. Det 
framgår vidare att HST har betalat svarta löner till uppemot trettio personer, både till anställda 
och till tillfällig arbetskraft. När de svarta lönerna utbetalades blev det hål i bokföringen och 
person B fick då direktiv från person A att bokföra utgiftsfakturor för att täcka dessa hål. På 
åklagarens begäran har hållits vittnesförhör med makarnas skatterevisor person C som 
uppgivit att under våren 2003 inkom en eller två anonyma anmälningar angående makarnas 
bolag. Enligt revisorn har person B bokfört osanna verifikationer samt upprättad oriktiga 
underlag. Person A har erkänt bokföringsbrott, grovt brott och försvårande av skattekontroll. 
Genom förfarandet har makarna gemensamt och i samförstånd uppsåtligen, eller av grov 
oaktsamhet, gett upphov till fara för att skattemyndighetens kontrollverksamhet vid uppbörd 
och beräkning av skatter och avgifter allvarligt försvårats.  
 
Båda gärningsmännen har lämnat uppsåtligen oriktiga uppgifter avseende mervärdeskatt och 
utbetalda löner. De oriktiga uppgifterna har bestått i att utgående moms redovisats med för 
höga belopp samt i att utbetalda löner om drygt 4,29 miljoner kronor inte redovisats alls. 
Skattebrotten är grova då de avsett mycket betydande belopp, bokföringen varit vilseledande 
och försedd med osanna och falska handlingar, förfarandet ingått som ett led i en brottslighet 
som utövas systematiskt och i större omfattning. 
  
När det gäller mutbrott har person A under 2002-2004 lämnat mutor till sin motpart för 
dennes tjänsteutövning och motparten i sin tur har tagit emot mutor eller otillbörliga 
belöningar för sin tjänsteutövning. Vidare framgår det från rättsfallet att person A har 
systematiskt dolt sina inkomster genom vilseledande bokföring.  
 
Fram till den 13 november 2003 hade HST bolag sin revisor, därefter har bolaget saknat 
revisor. Från vittnesförhöret med bolagets revisor framgår det att bolagets skattedeklarationer 
medvetet upprättats på fel sätt i syfte att få skattekrediter. Dessutom har det inte upprättats 
någon årsredovisning för bolagets verksamhet under räkenskapsår 2002. Bolagets två 
redovisningskonsulter påstod att person B som har varit kunnig i bokföring ändrat i 
skattedeklarationer under åren 1998-99 så att deklarationerna inte stämde överens med 
bokföringen och momsdifferenser hade uppkommit.  
 
Konsekvensen av alla ekonomiska brott är en stor samhällsskada. Eftersom makarna har grovt 
försummat vad som åvilat dem i näringsverksamhet har de gjort sig skyldiga till brott för 
vilket det lägsta föreskrivna straffet är fängelse i sex månader. 
 
 
 

 
 

                                                
102 Namnet är ändrat 
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5. Analys 
Genom att analysera resultatet har vi kommit  fram till våra slutsatser. I detta avsnitt kommer 

vi att visa hur vi kopplar vårt empiriska material (intervjuer) till vår teoretiska undersökning 

(litteraturstudier). Vi kommer att visa vilka mönster och samband som vi har upptäckt och 

vilka våra slutsatser är.  

 
Vi har analyserat vår insamlade empiri och ska nu försöka ge svar på de centrala 
frågeställningarna som vi angett i vårt syfte i början av arbetet. För att underlätta läsningen 
ställer vi de frågorna på nytt: 
 

• Vad är respondenternas inställning till lagen? 
• Fungerar lagen som brottsförebyggande åtgärd? 
• Vad har lagen för effekt i praktiken? 

 
Vi har analyserat respondenternas svar genom att dela upp dem i två grupper: 
 

• Respondenter- revisorer. Personer A, B, C, D 
• Respondenter från Skattebrottsenheten 

 

5.1 Egna reflektioner om respondenternas inställning till lagen 

 

• Personer A, B, C, D 
 
Ur våra empiriska studier framgår det att majoriteten av revisorerna är positivt inställda till 
lagen och fullföljer dess förordningar. Vi tror att denna positiva inställning grundar sig i att 
revisorer känner sig hemma med lagen och därför inte känner någon större rädsla att tillämpa 
den gentemot sina kunder. Lagen kan ställa revisorn i ett stort dilemma ex. beträffande om 
denne vid misstanke om brott ska anmäla eller tysta ner. Revisorn är en viktig person som har 
obegränsade funktioner i bolaget, ex. granska, upptäcka fel, hålla tystnadsplikt samtidigt som 
anmäla. Vi har fått en uppfattning av att dilemmat beror på att revisorn i hög grad respekterar 
tysthandsplikten i förhållande till sin klient och att det inte är lätt att bryta mot den eftersom 
revisorn då kan bli av med sina klienter.  
Bara en av våra respondenter har varit negativt inställd till lagen. Vi tror att detta grundar sig i 
att det fortfarande är få anmälningar som revisorer gör samt att lagen är ganska svår att 
tillämpa i vardagliga livet.  
 
Vår undersökning visar även att brott som revisorer anmäler idag enligt lagen sällan leder till 
något. De som tycker att det föreligger ett allvarligt brott här, har oftast fel eftersom få av de 
anmälningar som görs leder till något åtal. Vi tror att detta beror på att själva begreppet 
”misstanke om brott” är svårt att definiera. Det krävs att en misstanke skall vara välgrundad 
och tydlig för att kunna göra en anmälan. Dessutom betalar klienterna revisorerna deras 
arvode för att sköta revisionen inte för att de ska anmäla dem. 
 

 
 
 
 



 30 

• Personer från Skattebrottsenheten 
 
Respondenterna är positivt inställda till lagen och tycker att den fungerar bra i praktiken. 
Dessutom är det viktigt att hela samhället respekterar lagen, eftersom alla måste känna till 
konsekvenserna av ekonomiska brott och bidra till att regler och normer i samhället fullföljs. 
Om lagen inte respekteras kan revisorns godkännande ifrågasättas.  
 
Våra respondenter håller med om att det inte är tillräckligt många anmälningar som görs utav 
revisorer. Anledningen till detta tror vi kan vara rädsla, fel uppfattning om vad som ska 
anmälas eller egen vinst, vilket också betraktas som brott.  
 
Efter att vi har läst rättsfallet har vi fått en uppfattning av att de revisorer som fanns i bolaget 
fram till år 2003 inte har gjort någon anmälan om bolagets brottsliga verksamhet till en 
åklagare. De har inte gett bolaget en enda varning, inte heller en uppmaning att rätta till grova 
fel. Detta tror vi är på grund av revisorernas brist på respekt för lagen eller att revisorerna har 
fått mutor från bolagets styrelse.  

5.2 Egna reflektioner kring lagen som brottsförebyggande åtgärd 
 

• Personer A, B, C, D 
 
Respondenternas åsikter har delats upp i den här frågan. För de bolag som uppsåtligen begår 
brott fungerar lagen varken som brottsförebyggande eller som lag överhuvudtaget. Detta tror 
vi är anledning till att sådana bolag som medvetet struntar i lagen arbetar med oseriösa, 
inkompetenta revisorer. De resterande respondenterna tycker att lagen kan förebygga 
allvarliga brott som ex. penningtvätt. Utifrån detta anser vi att det inte är bara revisorernas 
plikt att respektera lagen utan också kundernas, vilket kan bidra till att antalet ekonomiska 
brott blir betydligt mycket mindre.  
 

• Personer från Skattebrottsenheten 
 
Ett av enhetens ansvarsområden är att agera brottsförebyggande. Det är enheten som hjälper 
folk att följa regelverket genom att informera och publicera i media. Det som enheten gör 
anser vi är oerhört viktigt eftersom det kan verka avskräckande på dem som är på väg att begå 
ett brott. Detta faktum får oss att tro att klientens förtroende för revisorn minskar om revisorn 
hade visat sig vara mer anmälningsbenägen. Vi tycker inte att revisorn ska vara direkt 
inblandad i det brottsförebyggande arbetet utan att det är Skatteverket som ska jobba med att 
förhindra ett brott.   

5.3 Egna reflektioner om lagens effekt i praktiken 
 
Innan lagen om revisorns anmälningsplikt trädde i kraft var missnöjet bland revisorerna stort 
och många är fortfarande skeptiska. Detta är en av anledningarna till att revisorerna inte 
tillämpar lagen på rätt sätt och en av konsekvenserna blir att några revisorer inte anmäler och 
att andra anmäler för felaktigheter som åklagaren sedermera sorterar bort.  
 
Även om alla våra intervjuade revisorer inte tycker att lagen i stort sett påverkat deras sätt att 
arbeta har de ändå blivit än mer försiktiga när de börjar arbeta med nya klienter. Ett bra sätt 
att få mer information om klienten är att kontakta klientens tidigare revisor.  
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Detta ger oss anledning att tro att revisorns arbetssätt direkt har påverkats i och med lagens 
införande, särskild då för de revisorer som är tvungna att använda sig av lagen mot sina 
klienter.  
 
Notera att tre av våra respondenter knappast tror att antalet ekonomiska brott kommer att 
minska med lagens införande, därför tror vi att antalet anmälningar knappast återspeglar den 
brottslighet som finns i samhället idag. Vi tycker att lagen bör kompletteras med andra 
juridiska verktyg för att komma åt brottsligheten, t.ex. strängare kontroll av revisorer och 
bolag, vilket kan förhindra att klienter som väljer att bedriva oseriösa verksamheter söker sig 
till inkompetenta revisorer.    

5.4 Slutsats 
 

I detta kapitel ska vi presentera de slutsatser som har framkommit ur vår analys. Slutsatserna 

ska ge svar på de tre frågor som ställdes i syftet. Slutligen presenterar vi förslag till nya 

studier som vi anser är intressanta. 

 
Sammanfattade slutsatser 
 
I uppsatsen har vi undersökt om lagen om revisorns anmälningsskyldighet vid misstanke om 
brott medför att lagen fungerar i praktiken, dvs. lagstiftarens avsikter uppnås. Vi har utgått 
ifrån de tre centrala frågeställningarna:  
 

1. respondenternas inställning till lagen 
2. lagen som brottsförebyggande åtgärd 
3. lagens effekt i praktiken. 

 
Nuförtiden följer de flesta revisorer regelverket när det gäller anmälningsplikten och de flesta 
är positivt inställda till lagen. Genom lagstiftningen anser vi att revisorns maktposition stärkts. 
Revisorn har helt enkelt fått större befogenheter genom anmälningsskyldigheten. Han/hon kan 
effektivare förmå sina klienter att följa lagen och då är den förebyggande effekten som störst.   
 
Vi tror att den förebyggande effekten kommer att öka i takt med att lagstiftningen blir mer 
känd. Bolagens revisorer är viktiga personer som kontrollerar och granskar bolagens 
räkenskaper. Vi anser att genom att ålägga revisorn en anmälningsskyldighet för centrala 
ekonomiska brott har lagstiftningen grundat en brottsförebyggande uppgift. 
 
Vi tycker att revisorer bör göra fler brottsanmälningar. Det borde finnas en mer öppen kontakt 
mellan revisorer och Ekobrottsmyndigheterna samt bättre samarbete mellan revisorer och 
Skattebrottsenheten. Det framgår av våra intervjuer att de anställda på Skattebrottsenheten 
tycker att deras samarbete med revisorerna är bra, fast revisorerna föreslår ett effektivare 
samarbete.  
 
Intervjuerna visar att en del revisorer anser att den brottsförebyggande effekten av 
anmälningsplikten är liten. Anledningen till detta är dels att lagen inte har påverkat revisorns 
sätt att arbeta, dels att de har seriösa klienter, vilket förklarar det faktum att endast en av de tre 
intervjuade revisorerna tidigare har gjort en anmälan mot en klient.  
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Vi har fått uppfattningen av att revisorerna har svårt att tolka begreppet ”misstanke om brott”. 
Vi anser att då revisorerna inte är juridiska personer är det viktigt att de får råd och stöd hos 
t.ex. Skatteverket innan denne gör en anmälan. 
 
I intervjustudierna säger sig en del revisorer ha blivit något noggrannare i valet av klienter 
genom att göra en fördjupad kontroll av de framtida klienterna eller genom att kontakta deras 
tidigare revisor. 
 
Ett återkommande tema hos revisorerna är att anmälningsplikten inte har någon stor betydelse 
därför att revisorerna generellt har seriösa klienter och undviker att dra på sig problem. Om 
både revisorn och dennes klienter är seriösa och ärliga mot varandra så har de inget att frukta. 
 
Avslutande ord 
 
Vi kan inte påstå med hundra procents säkerhet att lagen fungerar i praktiken på grund av att 
det är för få anmälningar som görs utav revisorer och vi anser att det finns fler brott som 
revisorer bör anmäla. Kanske borde definitionen av vad som skall anmälas skärpas och 
implementeras hos revisorerna. 
Vi efterlyser ett bättre samarbete med den lagstiftande makten och berörda parter för att 
lättare kunna utforma lagar som fungerar i praktiken. Om vissa revisorer utsätts för en fara på 
grund av anmälningsplikten så tror vi att man bör förse de revisorer som får hotfulla 
kommentarer från sina klienter med något slags skydd.  
Vi tror inte heller att lagen är ett bra juridiskt verktyg för att kunna bekämpa den ekonomiska 
brottsligheten. Ekobrott är så avancerade idag att det behövs stora ekonomiska resurser för att 
förhindra dem. Genom att utbilda folk som skall arbeta med sådana typer av brott kan man 
komma åt problemet. Fler och fler brottsbenägna aktörer försöker hela tiden hitta nya kryphål, 
därför måste hela samhället enas och samarbeta i kampen mot den ekonomiska brottsligheten.  
 
Nu i efterhand anser vi att vi skulle ha intervjuat åklagare Thomas Sandström i Gävle, 
eftersom vi tror att han kan ha uppgifter om det antal brottsanmälningar som görs utav 
revisorerna efter det att lagen om anmälningsplikten infördes. 
 
Förslag på vidare studier 
 
Under uppsatsens gång har flera frågeställningar väckts. Det skulle vara intressant att 
undersöka vad lagen om anmälningsplikten har för effekt i stora städer, t.ex. Stockholm. 
Ytterligare en intressant uppgift skulle vara att få studera varför vissa revisorer gör så få 
anmälningar eller inte anmäler alls. Att undersöka om antalet ekonomiska brott har ökat eller 
minskat efter lagens införande skulle också vara ett intressant ämne eftersom vi inte har fått 
något vettigt svar på den frågan från vare sig revisorerna eller Skattebrottsenheten.  
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Intervjuer: 
 
Vi har gjort tre personliga interjuver med godkända och auktoriserade revisorer och en 
intervju gjordes via email. Dessa revisorer valde att vara anonyma då ämnet kan vara känsligt.  
Dessutom gjordes interjuver med två personer från Skattebrottsenhet 
 
Revisor A (godkänd revisor) 2006.12.06 
 
Revisor B (godkänd revisor) 2006.12.01 
 
Revisor C ( godkänd revisor)2006.12.06 
 
Revisor D (auktoriserad revisor) 2006.12.07 
  
Chef för Skattebrottsenheten i Gävle Stig Gabrielsson 2007.01.17 
 
Sektionschef för personalen i Skattebrottsenheten Håkan Medin 2007.01.17 
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Bilaga 1 
 
Intervjufrågor till de intervjuade revisorerna 
 
Vi är två studenter som läser ekonomi på Högskolan i Gävle och som håller på med vårt 
examensarbete. Här kommer intervjufrågor som vi skulle vilja att du besvarar under vår 
intervju. Vi kommer att använda oss av en bandspelare eftersom vi tror att detta kan 
underlätta bearbetning av den information som vi har fått från dig. 
 
Den 1 januari 1999 infördes en ny lag om revisorns anmälningsskyldighet. Vår C-uppsats 
kommer att handla om hur lagen funkar i praktiken. Vid behov garanterar vi anonymitet av de 
personer som har intervjuats. 
 

Allmänt om ditt revisionsbolag/byrå:  
• Storlek på bolaget: stort, medelstort, litet? 
• Ungefär hur många anställda jobbar i bolaget? 
• Är du en godkänd eller auktoriserad revisor? 

 
Synpunkter om lagen om revisorns anmälningsskyldighet: 

 
1. Vilken syn har du och ditt bolag/företag på den nya lagen? 
 
2. Hur har lagen påverkat förhållande mellan revisor och klient sedan den trädde i 

kraft? 
 

3. Anser du att lagen fungerar också som en brottsförebyggande åtgärd?  
 
4. Tror du att antalet ekonomiska brott kommer att minska/öka med lagens 

införande? 
 

5. Revisorns skyldighet är att agera vid misstanke om brott i bolaget. Hur tolkar 
du begreppet misstankar om brottslighet? 

 
6. Tycker du att anmälningsplikt krockar med revisorns tystnadsplikt? Varför 

tycker du så? Varför tycker du inte så? 
 

7. Vad anser du är ett betydligt ekonomiskt brott som du som revisor bör anmäla? 
Vad är ett obetydligt brott för dig som inte behöver anmälas? 

 
8. Har du vid något tillfälle anmält misstanke om brott till en åklagare? Om ja, 

vad för typ av brott var det? Vad blev det för konsekvenser?  
 

9. Tycker du att den nya lagen har påverkat ditt sätt att arbeta?  
 

10. Ser du någon skillnad i ditt sätt att arbeta med revision innan lagens införande 
och efter dess införande?  

 
11. Tycker du att lagen är svår/lätt att tillämpa i din vardag? 

 
12. Fullföljer du personligen lagens punkter när det gäller anmälningsskyldighet? 
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Bilaga 2 
 
Intervjufrågor till chefen för Skattebrottsenheten 
 
Vi är två studenter som läser ekonomi på Högskolan i Gävle och som håller på med vårt 
examensarbete. Här kommer intervjufrågor som vi skulle vilja att du besvarar under vår 
intervju. Vi kommer att använda oss av en bandspelare eftersom vi tror att detta kan 
underlätta bearbetning av den information som vi har fått från dig. 
 
Den 1 januari 1999 infördes en ny lag om revisorns anmälningsskyldighet. Vår C-uppsats 
kommer att handla om hur lagen funkar i praktiken. Vi garanterar anonymitet om så önskas.  
 

1. Vilken befattning har du? 
 
2. Vilka ansvarsområden har din enhet? 

 
3. Vilken typ av brott eller lagstiftning mot brott faller under detta ansvarsområde? 

 
4. Arbetar din enhet som brottsförebyggande? 

 
5. Vad tycker du personligen om lagen om revisorns anmälningsplikt vid misstanke om 

brott?  
 

6. Vad är laginförandets för- respektive nackdelar? 
 

7. Kan anmälningsplikten fungera som brottsförebyggande åtgärd? 
 

8. Hur tolkar du begreppet ”misstanke om brott”? 
 

9. Vad krävs det för att ”misstanke om brott” ska föreligga? 
 

10. Vad är ett betydligt brott för dig? 
 

11. Är det många obetydliga brott som anmäls som du tycker att man ska lägga ner? 
 

12. Har antal anmälningar ökat/minskat sedan lagen trädde i kraft? 
 

13. Tror du att anmälningar som ska göras av revisorer görs? 
 

14. Hur samarbetar ni med revisorer? 
 

15. Tycker du att revisorns tystnadsplikt krockar med anmälningsplikten? 
 

16. Kan du beskriva ett fall från din arbetslivserfarenhet som du tycker är intressant? Vad 
har det fått för konsekvenser?   
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