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Förord

Vi har under uppsatsens gång, lärt oss mycket om revisorns roll vid upptäckande av 
ekonomisk brottslighet samt om bokföringsbrott. Detta främst på grund av de respondenter 
som har ställt upp med sin kunskap inom det studerade området. Utan er hade denna uppsats 
inte varit möjlig att genomföra.

Vi vill också tacka vår handledare Dan Nordin, samt alla ni som framfört er åsikt på ett eller 
annat sätt.

Karlstad den 20 maj 2007

____________________               ____________________                ____________________
      Karolina Ingemyr                            Mikaela Kärlin                                Pernilla Olofsson



Sammanfattning

Den ekonomiska brottsligheten i samhället är stor och som ett led i brottsbekämpningen 
infördes en lagändring för att det skulle bli enklare för revisorerna att anmäla misstanke om 
brott. Pressen på att de granskande revisorerna ska upptäcka brottslighet har ökat, eftersom de 
reviderade bolagen och deras intressenter förväntar sig att det är revisorns uppgift att se till så 
att bolagen inte sysslar med någon brottslighet. Ett förväntningsgap har uppstått mellan dem, 
vilket bidragit till att förtroendet för revisorn har ifrågasatts. En revisor har tystnadsplikt mot 
bolaget som granskas men även anmälningsplikt vid misstanke om brott. 

Syftet med uppsatsen var att öka förståelsen för vilka skyldigheter och möjligheter revisorn 
har att upptäcka och motverka ekonomisk brottslighet. Studien har utgått ifrån det 
hermeneutiska synsättet eftersom vi på ett kvalitativt, genom ett fåtal intervjuer, undersökt 
revisorns roll i att upptäcka och motverka ekonomisk brottslighet. Vi har även undersökt 
anmälningsplikten och tystnadsplikten för att komma fram till hur de verkar. Studien 
begränsar sig till att omfatta externrevisorer i Sverige. Vår referensram utgår från gällande 
lagstiftning, regelverk och aktuell litteratur inom området. Fördelen med det synsättet var att 
vi genom den empiriska studiens gång stegvis kunnat bygga upp vår förståelse för revisorn 
samt den ekonomiska brottsligheten. Vi har därefter kopplat samman den teoretiska 
referensramen med vårt empiriska material i en analys. 

Våra slutsatser är att en revisor inte har någon skyldighet att upptäcka ekonomisk brottslighet,
men revisorn är dock skyldig att anmäla de oegentligheter som upptäcks vid en revision. 
Anmälningsplikten är överordnad den tystnadsplikt som revisorn har gentemot sina klienter. 
Trots anmälningsplikten anmäls inte många fall eftersom revisorerna i första hand vill försöka 
få till en rättelse. Det finns ett gap mellan vad revisorn har för skyldigheter och vad klienterna 
tror att de gör. För att eliminera detta så kallade förväntningsgap måste revisorerna bli mer 
tydliga med deras roll i samhället. Även om revisorerna är medvetna om att bokföringsbrott är 
vanligt förekommande är det ändå svårt för dem att upptäcka oegentligheter. Det beror på att 
revisorn inte har möjlighet till att granska ett bolags alla transaktioner utan måste avgränsa 
sig. Men även för att det i exempelvis kontantbranschen är lätt att strunta i att bokföra en 
transaktion vilket leder till att det då blir svårt för revisorerna att upptäcka det.   



Begreppsförklaringar

FAR SRS – Branschorganisation för revisorer och rådgivare

God revisionssed – Revisionen ska utföras i enlighet med god praxis. 
    Det handlar om  kunskap, erfarenhet, och professionellt omdöme.

God revisorssed – Yrkesetiska regler för revisorer
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1. Inledning
I detta kapitel ges en inledande beskrivning av det ämnesområde uppsatsen behandlar. Vi 
börjar med att presentera bakgrunden till problemet med ekonomisk brottslighet, följt av en 
diskussion kring uppsatsens problemställning, syfte och avgränsning. Därefter följer en 
disposition över de kapitel som behandlas i studien.

1.1 Bakgrund

Den ekonomiska brottsligheten har stora mörkertal. Ekobrotten innebär stora kostnader för 
samhället Statistiska Centralbyrån (SCB) har beräknat de svarta inkomsterna till ca 130 
miljarder kronor per år. Drivkraften bakom allvarlig brottslighet är ofta möjligheten att skapa 
stora ekonomiska vinster (ekobrottsmyndigheten.). Brottsligheten förklaras inte enbart av 
omgivningen och tillfällen, utan styrs också av hur myndigheterna arbetar för att motverka 
olika brott (bra). Den ekonomiska brottsbekämpningen bör inriktas mot drivkrafterna bakom 
brottsligheten för att försöka motverka att brott ska löna sig. Ekobrottsmyndigheten har en 
central roll i samhället och i rättsväsendet inom ekobrottsområdet. De ansvarar för nationell 
samordning samt svarar för utvecklingen av samtliga insatser och andra åtgärder mot den 
ekonomiska brottsligheten (ekobrottsmyndigheten). 

De vanligaste ekonomiska brotten är skattebrott samt bokföringsbrott. År 2006 anmäldes ca 
2 640 bokföringsbrott (bra). En revisor har en betydande roll när det gäller att granska 
finansiella rapporter. Allmänheten har förväntningar på att revisorn ska förebygga och 
upptäcka fel så att de finansiella rapporterna blir mer trovärdiga (Moberg 2006). Tidigare har 
en revisor inte kunnat anmäla misstanke om brott i ett bolags verksamhet på grund av 
tystnadsplikten och då endast kunnat agera genom att göra påpekanden i revisionsberättelsen 
samt genom erinringar till styrelsen och den verkställande direktören. Som ett led i 
bekämpningen av ekonomisk brottslighet infördes den 1 juli 1999 nya regler om revisorers 
handlingsplikt vid brottsmisstanke som gäller för revisorer i svenska aktiebolag. Skyldigheten 
att anmäla misstanke om brott berörs numera inte av tystnadsplikten, vilket innebär att en 
revisor ska vidta vissa åtgärder om det kan misstänkas att en styrelseledamot eller den 
verkställande direktören gjort sig skyldig till brott (FAR, 2006). 
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1.2 Problemdiskussion

Sedan de nya reglerna om revisorers handlingsplikt vid brottsmisstanke, som infördes den 1 
juli 1999, har revisorerna fått en större press på sig och förväntningarna från aktieägare och 
andra intressenter har ökat. De ställer krav på att allt fler fel och oegentligheter skall 
upptäckas vid den finansiella revisionen av ett företag. Numera ställs det även högre krav på 
revisorers oberoende vid granskning av ett företags finansiella information, vilket innebär 
ökade krav på att revision och rådgivning måste åtskiljas. Revisorerna har tystnadsplikt 
gentemot sina uppdragsgivare och samtidigt anmälningsplikt vid misstanke om ekonomisk 
brottslighet vilket kan ställa revisorerna inför svåra avvägningar. Då de vanligaste 
ekonomiska brotten i Sverige idag är skattebrott samt bokföringsbrott vill vi i denna uppsats 
besvara följande frågor. 

 Vilka skyldigheter och möjligheter har revisorn idag att upptäcka och motverka 
ekonomisk brottslighet, främst bokföringsbrott?

 Hur hänger anmälningsplikten och tystnadsplikten ihop?

1.3 Syfte

Uppsatsen syftar till att undersöka vilka möjligheter en revisor har att upptäcka och motverka 
ekonomisk brottslighet. Vi vill också undersöka hur revisorns anmälningsplikt och 
tystnadsplikt hänger ihop, samt om det kan vara ett hinder för dem i deras arbete. 

1.4 Avgränsning

Vi har valt att avgränsa vår studie till externrevisorer som arbetar för de största internationella 
revisionsbolagen här i Sverige och se på de myndigheter och lagstadgade ramar som finns till 
stöd för dem. Valet att endast studera de större revisionsbolagen beror på att vi tror de har 
lättare att besvara våra frågor utan att oberoendet samt tystnadsplikten gentemot deras klienter 
störs vilket vi tror mindre revisionsbolag kan få svårare med. Främst har vi valt att studera hur 
revisorn utifrån anmälningsplikten och tystnadsplikten ska agera vid upptäckande av 
ekonomisk brottslighet och då främst bokföringsbrott. 
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1.5 Disposition

Källhänvisningar i uppsatsen görs enligt Harvardmodellen, det vill säga att källhänvisning 
sker löpande i texten. Det sker för att lättare kunna visa vilken källa som föregående 
textavsnitt kommer ifrån. Figur 1 nedan visar uppsatsens disposition.

Kapitel 1

Inledning

Uppsatsens första kapitel beskriver ämnets bakgrund, 
problem, syfte och avgränsning samt ges en redogörelse 
över uppsatsens disposition. 

Kapitel 2

Metod

I metodkapitlet redogör vi för val av metod samt 
beskriver hur vi har gått till väga och motiverar vårt val 
av ansats för att uppnå vårt syfte med uppsatsen. 

Kapitel 3

Referensram

Referensramen syftar till att ge en beskrivning av hur 
revisorn arbetar och vilka tillsynsmyndigheter som
finns. Därefter beskrivs revisorns ansvar vid ekonomisk 
brottslighet och då främst bokföringsbrott. 

I empirin följer en beskrivning av revisorns möjligheter 
och skyldigheter vid upptäckande av ekonomisk 
brottslighet. Genom intervju har vi undersökt revisorns 
roll samt hur de går tillväga vid upptäckten av 
ekonomiska brott.

Kapitel 4

Empiri

Kapitel 5

Analys

I analysen besvarar vi frågorna med vår uppsats genom 
att koppla teorin i referensramen med det empiriska 
materialet som våra intervjuer har gett oss.

Uppsatsens sista kapitel består av de slutsatser som vi 
kan dra av vår studie. Vi ger även förslag på fortsatt 
forskning inom området.

Kapitel 6

Slutsats
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2. Metod 
I detta kapitel följer en definition av begreppet metod samt en beskrivning av studiens ansats 
och val av vetenskaplig metod. Vidare följer även en redogörelse av studiens genomförande.

2.1 Vad är metod?

Metod är ett verktyg som används för att beskriva verkligheten. När en empirisk 
undersökning genomförs uppstår risker (Jacobsen 2002). Genom att redogöra för studiens 
tillvägagångssätt ger det läsaren en möjlighet att på egen hand bedöma resultat, tolkningars 
rimlighet och generaliserbarhet. Generaliserbarheten diskuteras i olika termer, dels som 
teoretisk och dels som empirisk. Teoretisk generaliserbarhet bestäms av teoretiska 
antaganden, avgränsningar, förenklingar etcetera. Den empiriska generaliserbarheten påverkas 
av huruvida faktiska förhållanden existerar i det undersökta materialet (Wallén 1996). 

2.1.1 Induktiv och deduktiv ansats

En teori beskriver hur olika begrepp är relaterade till varandra för att förklara och förutsäga en 
företeelse eller förstå innebörden av den. Empiri avser den del av verkligheten som studeras. 
För att kunna relatera teori och empiri finns ett antal alternativa tillvägagångssätt. Två av 
dessa är induktiv och deduktiv ansats (Patel & Davidson 2003).

TEORI (MODELL)

Generalisering Hypoteser

Observationer Observationer

Verkligheten
(Mätning, tolkning)

Induktiv ansats Deduktiv ansats

Figur 2: Induktiv och deduktiv ansats (Eriksson & Wiedersheim-Paul 2001 s. 220)

Vid en induktiv ansats går forskaren från empiri till teori. Få förväntningar finns från början 
för att inte begränsa vilken information som ska samlas in. Informationen bearbetas sedan i 
syfte att utveckla en teori (Jacobsen 2002). Den induktiva ansatsen kritiseras eftersom det kan 
vara svårt att inte göra några avgränsningar i ansatsen. När endast ett fåtal observationer 
genomförs medför det att ingen egentlig generalisering kan göras (Wallén 1996). 
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Den deduktiva ansatsen innebär att forskaren utgår från teori till empiri, det vill säga 
forskaren bygger upp förväntningar utifrån teorin för att sedan samla in empiri som därefter 
prövas emot förväntningarna (Jacobsen 2002). Deduktionen syftar till att förklara verkligheten 
eller att förutsäga den (Wallén 1996). Genom att forskaren enbart letar efter en viss 
information, kan det medföra att viktig data förbises. Den deduktiva ansatsen kritiseras 
eftersom den ses som en sluten ansats då endast begränsad information studeras (Jacobsen 
2002). 

Genom att studera revisorns roll samt de möjligheter och skyldigheter revisorn har att 
upptäcka ekonomiska brott kommer vår uppsats att utgå från en induktiv ansats. Vi kommer 
även att studera ekonomiska brott och då främst bokföringsbrott Dock kommer uppsatsen att 
ha inslag av den deduktiva ansatsen eftersom vi kommer att studera relevanta lagar och 
regelverk som revisorn måste följa. Den teori vi behandlar skapar underlag för kommande 
intervjuer för att få en ökad förståelse för revisorns roll i att upptäcka och motverka 
ekonomisk brottslighet. 

2.2 Vetenskapliga metoder 

Det finns två olika synsätt att se på vetenskaplig kunskap. Det ena är positivism vilket innebär 
att fakta konstateras. Det andra är hermeneutik vilket innebär att kvalitativt studera, tolka och 
förstå individens upplevelser och handlingar (Wallén 1996). Det ger en forskarroll som är 
öppen, subjektiv och engagerad och som ser helheten i forskningsproblemet (Patel & 
Davidson 2003).

Denna studie utgår ifrån det hermeneutiska synsättet eftersom vi på ett kvalitativt sätt ska 
undersöka revisorns möjligheter och skyldigheter att upptäcka ekonomisk brottslighet.  

2.3 Val av metod

Det finns två olika metoder att utgå ifrån när en undersökning ska genomföras, vilka benämns 
kvantitativ respektive kvalitativ metod. Avgörande för val av metod är vilket perspektiv som 
forskaren vill anta beroende på om forskaren vill få ett övergripande perspektiv eller djupare 
förståelse. Kvantitativ metod används främst när författarna besitter tämligen god 
förhandskunskap om ämnet och problemställningen är relativt tydlig. Det gör det lätt att 
avgränsa undersökningen eftersom den har en start- och slutpunkt. Den kvantitativa metoden 
försöker beskriva något om ett fåtal variabler hos ett stort representativt urval av svarande. 
Det vanligaste tillvägagångssättet vid kvantitativ metod är frågeformulär med fasta 
svarsalternativ. En fördel med att använda sig av den kvantitativa metoden är att 
informationen standardiseras och gör att den lätt kan behandlas. Undersökningskostnaderna är 
heller inte så stora, vilket medför att fler personer kan tillfrågas. Ett problem med att använda 
den kvantitativa metoden är att ganska enkla förhållanden mäts och endast svar på ställda 
frågor fås samt att inget utrymme för ytterligare information finns. Detta medför svårigheter 
att granska djupare detaljer (Jacobsen 2002). 
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Kvalitativ metod används när författarnas upplägg är att tolka och förstå en förutbestämd 
situation. Metoden innebär ofta öppna frågeställningar som ger en större klarhet och 
förståelse. Den kvalitativa metoden ger uppgiftslämnaren utrymme att näst intill lämna 
obegränsat med information, vilket gör att den information som forskaren får in kan vara 
mångsidig. Metoden kan också anses vara mer flexibel än den kvantitativa. Kvalitativ metod 
kan vara mycket resurskrävande vilket medför att forskaren får prioritera vilka 
undersökningar som kan göras. Då få undersökningar kan göras leder detta till en låg 
representation (Jacobsen 2002).

Den kvalitativa metoden ger oss möjlighet att ha öppna frågeställningar vilket gör att 
revisorerna inte styrs allt för mycket av våra värderingar. Att ha en relativt öppen intervju 
med ett fåtal frågor, så lämnas utrymme för revisorernas egna åsikter. Genom att vi använder 
denna metod kommer det troligtvis leda till att svaren blir mer ingående och sanningsenliga 
än om vi skulle använda oss av den kvantitativa metoden. Detta kommer förhoppningsvis att 
ge oss en klarare bild och förståelse för hur revisorn agerar vid upptäckten av ekonomisk 
brottslighet, samt vilka möjligheter som finns för att motverka den. I och med att vi har en 
öppen ansats kommer detta leda till att färre antaganden behöver göras samt att respondenten 
styr informationen utifrån sina tankar och värderingar. 

2.4 Intervjuns genomförande

Innan vi började vårt uppsatsarbete, studerade vi sekundära källor såsom vetenskapliga 
artiklar, samt hur regleringen av de olika ekonomiska brotten ser ut. Sedan utformade vi 
intervjufrågor utifrån den teoretiska referensram vi byggt upp. Inför intervjun så valde vi att 
avgränsa oss till stora och kända revisionsbolag som verkar såväl utomlands som i Sverige. 
Till att börja med kontaktade vi endast revisorer i Karlstad, men det visade sig vara svårt att få 
flera av dem att ställa upp, så vi vände oss även till kontor i Stockholm och Göteborg. Vi 
ringde upp alla respondenter personligen och frågade om de hade möjlighet att ställa upp. På 
grund av tidsbrist och att vissa respondenter var mycket upptagna genomförde vi två 
intervjuer via e-post och två via telefon. De utvalda revisorerna fick vid enskilda intervjuer 
berätta fritt om anmälningsplikten, tystnadsplikten, förväntningsgapet med mera. Några 
revisorer vi kontaktade kunde inte ställa upp, med anledning av att de ansåg våra frågor 
inskränka på tystnadsplikten, och därmed vara alltför personliga.

2.5 Primär- och sekundärdata 

Att samla in primärdata kan ske på olika sätt, bland annat genom observationer, intervjuer 
eller enkäter. Att samla in denna form av data innebär att forskaren samlar in dessa 
upplysningar för första gången direkt från personer eller grupper av personer, den primära 
informationskällan. Då undersökningen inte syftar till att göra en djupdykning inom ämnet, så 
kan det vara praktiskt att använda sig av enkäter. Vid enkätundersökning krävs det att 
frågorna är välformulerade, så att missförstånd undviks. Om inte rätt information 
framkommer vid en enkätundersökning, kan observationer användas. Denna metod innebär att 
kroppsspråket eller beteendet observeras. Den genomförs ofta i kombination med intervjuer, 
där forskaren kan delta passivt eller aktivt (Jacobsen 2002).
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Då forskaren inte samlar in information direkt från källan, utan baserar sina upplysningar som 
är insamlade av andra, är det sekundärdata som behandlas. Att använda sådan typ av 
information, innebär många gånger att informationen främst har samlats in för ett annat 
ändamål än det som forskaren ämnar undersöka. Det är viktigt att vara kritisk vid tolkning av
sekundärdata, då urvalet av dess källor inte alltid är tillförlitliga (Jacobsen 2002). 

För att få en så bra metod som möjligt bör både de primära och de sekundära källorna beaktas. 
Att utnyttja flera typer av källor, leder till att de kontrollerar varandra och stödjer och styrker 
de resultat vi kommer fram till (Jacobsen 2002).

2.5.1 Insamling av primärdata

Då vår studie behandlar ett känsligt ämne, använder vi oss av intervjuer. Vårt empiriska 
material består av primära källor i form av intervjuer med fyra respondenter. Vi genomförde 
ett medvetet selektivt urval av våra respondenter, då det finns ett begränsat antal personer som 
besitter den eftersökta kunskapen på området.  Eftersom vi var begränsade i tid och resurser 
och samtidigt ville hålla samtliga respondenter inom samma ram och fokusera på vissa 
uppställda aspekter genomförde vi öppna individuella intervjuer utifrån en 
intervjuhandledning, som innebär att vi i förväg formulerat och ställt upp frågor. Vi ansåg 
också att det var rätt metod för oss, då vi på ett djupare plan får svar av respektive respondent 
oberoende av varandra. Genom den hermeneutiska processen så har vi ökat vår förståelse för 
det studerade området, och det är inte antalet respondenter som är avgörande (Jacobsen 2002).

För att intervjun ska bli lyckad, krävs det att vissa kriterier uppfylls, som till exempel att 
respondenten innehar den eftersökta kunskap som krävs inom ämnet, att respondenten förstår 
sin roll i sammanhanget och att tillräcklig motivation finns för att delta i intervjun. Det är 
också viktigt att intervjun har raka uppställda frågor, utan negationer, och att de inte 
behandlar mer än en aspekt åt gången. Dessa kriterier har vi utgått från då vi uppställt våra 
intervjufrågor. Att ha färdiga formulerade intervjufrågor gör det lättare att sedan jämföra 
svaren, då intervjuobjekten ställs inför relevanta och likartade frågor (Gustavsson 2003-
2004).

Intervjuer kan utföras på två olika sätt, antingen i grupp eller individuellt. Att genomföra 
gruppintervjuer är lämpligt då intervjuaren vill utveckla ny kunskap om ett fenomen eller 
ställa upp en ny problemställning. Fördelarna är att det är kostnadseffektivt och nackdelen är 
att det leder till interaktion mellan respondenterna och därmed fler samstämmiga svar än vid 
individuella intervjuer. En individuell intervju som vi använder oss av kan vara formell eller 
informell, hårt strukturerad eller öppen. Metoden är relativt tidskrävande och inte lika 
kostnadseffektiv som gruppintervjuer, men den är effektiv när vi är intresserade av vad den 
enskilda individen säger och då relativt få enheter ska undersökas (Jacobsen 2002). 

Några fenomen som uppkommer i både gruppintervjuer och individuella intervjuer är att det 
kan förekomma en risk för kontextaffekt, vilket innebär att platsen och relationen mellan 
respondenten och intervjuaren kan påverka resultatet. Även risken för intervjuaffekter kan 
förekomma, som innebär att respondenten blir påverkad av intervjuarens närvaro och 
speciella resultat skapas (Jacobsen 2002).
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2.5.2 Insamling av sekundärdata 

Vi har använt oss av sekundärdata för att få en fördjupad kunskap inom ämnet. Detta med 
syfte att skapa underlag till frågeställningar för kommande intervjuer.

Litteratursökning har gjorts via Karlstad Universitetsbibliotek där vi eftersökt information i 
ekonomiska tidskrifter, databaser och litteratur. Kontaktinformation till respondenternas 
arbetsplats har hittats via företagens hemsidor. Internet har även använts till att finna aktuella 
regelverk samt information om vissa myndigheter.

2.6 Metodkritik

I vår undersökning fann vi det naturligt att använda oss av en kvalitativ ansats framför en 
kvantitativ, detta beroende på att ämnet vi ska undersöka är av känslig art samt att den 
kvantitativa metoden är mer resurs- och tidskrävande. En kvalitativ ansats innebär att färre 
respondenter deltar i undersökningen, vilket begränsar de generella slutsatser som kan dras av 
det empiriska materialet. En nackdel i vår empiriska undersökning, kan vara att vi har ett litet 
urval av respondenter, vilket gör att det blir svårt att dra representativa generella slutsatser 
(Jacobsen 2002).

Ett problem med att undersöka ett känsligt ämne som detta är att respondenterna manipulerar 
sina svar och inte svarar uppriktigt på grund av att de inte vill riskera att framstå som 
inkompetenta inom sitt område. Det kan också vara så att personliga åsikter spelar in och att 
frågorna uppfattas olika av olika respondenter (Jacobsen 2002).

2.6.1 Validitet

För att resultatet ska vara giltigt, och ha en hög validitet så förutsätts det att forskaren endast 
mäter det som är avsett att mätas. Vi anser att vi säkrat validiteten på området, då teorin vi 
valt är starkt kopplad till de i förväg formulerade frågorna vi ställt till respondenterna 
(Gustavsson 2003-2004). Trovärdigheten är en grundläggande faktor vid användande av den 
kvalitativa metoden, då det är viktigt att kunna styrka sina resultat. Vi tror inte att det går att 
uppnå fullständig objektivitet, utan det är svårt att frigöra sig helt från sina värderingar. Men 
vi tror ändå inte att våra personliga värderingar på något avgörande sätt har påverkat resultatet 
(Bryman 2002).    

2.6.2 Reliabilitet

Det är viktigt att de data som insamlats är tillförlitliga, alltså har en hög reliabilitet för att 
goda forskningsresultat ska kunna uppnås. Studiens reliabilitet säkerställs ytterliggare genom 
att informationssamlingen sker från olika källor, och att vi mäter det vi vill mäta. De 
karaktäristiska dragen för reliabilitet är att det inte spelar någon roll vem som utför mätningen 
eller under de förutsättningar vilket mätningen sker (Jacobsen 2002). 
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Innan telefonintervjuerna genomfördes, skickade vi frågorna via e-post, så att våra 
respondenter fick ta del av dem i förväg. Sedan förde vi protokoll över intervjun, som via e-
post skickades till respondenterna för godkännande. Genom att styrka reliabiliteten på detta 
sätt kallas för respondentvalidering, och är viktigt för att undvika eventuella missförstånd och 
feltolkningar. Vår forskning blir därmed mer trovärdig och tillförlitlig (Bryman 2002).
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3. Referensram
I följande avsnitt följer en beskrivning av hur revisorn arbetar och vilka tillsynsmyndigheter 
som finns. Därefter beskrivs revisorns ansvar vid ekonomisk brottslighet och då främst 
bokföringsbrott. 

3.1 Revisorn

En klassisk syn på revisorsrollen är att denne kontrollerar klienters näringsverksamheter. 
Dock kan revisorn agera i andra roller så som att lämna råd till klienter samt utföra uppgifter 
för klienters räkning (Moberg 2006).

En revisor har en granskande och kontrollerande uppgift som lagstadgats i aktiebolagslagen. 
Uppgifterna innebär kontroll av bolagets årsredovisning, bokföring samt hur den 
verkställande direktören och styrelsen utfört sina åtaganden. Den granskning som sedan görs i 
ett bolag ska vara så ingående och omfattande som god redovisningssed innebär (Moberg 
2006). Vid en granskning skall revisorn inrikta sig på de områden i bokföringen där risken 
för, väsentliga fel är som störst. Med väsentligt fel menas om ett utelämnade eller en 
felaktighet har betydelse för de beslut som fattas på basis av den finansiella rapporten 
(Dahlqvist & Elofsson 2005).

3.1.1 Revisorns ansvar

Revisorernas ansvar har under senare år diskuterats. Även skadeståndsanspråken gentemot 
revisorer har ökat drastiskt under de senaste åren. Detta kan bero på att revisorer måste ha en 
obligatorisk ansvarsförsäkring. Med ansvarsförsäkring menas att det måste finnas en säkerhet 
för framtida tvister (Moberg 2006). I revisorns ansvar ingår även skyldigheten att göra vissa 
uttalanden, vilket ofta görs i samband med revisionsberättelsen. Många intressenter menar att 
revisorerna inte tar på sig sitt ansvar när det gäller att uttala sig eftersom en revisionsberättelse 
ofta är mycket kortfattad och ibland tar inte revisorn ställning till värdet av balansräkningen 
(Cassel 1996). Revisorn ska löpande dokumentera sin granskning. Detta görs dels för att 
kunna verifiera revisorns ställningstagande och rapportering men även för att underlätta 
revisorns fortsatta arbete (FAR 2002).

3.1.2 Revisorns tystnadsplikt

All den information som kommer revisorn tillhanda vid fullgörande av ett uppdrag omfattas 
av tystnadsplikten. Dock kan inte tystnadsplikten ses som total, eftersom revisorn har en viss 
upplysningsplikt gentemot vissa utomstående till exempel vid en årsstämma. På årsstämman 
har revisorn, förutsatt att det inte skadar företaget väsentligt, en skyldighet att svara på de 
frågor som ställs. Skyldigheten sträcker sig också till att ge upplysningar till en medrevisor, 
en undersökningsledare eller åklagare i utredning av ett brottsmål och till en efterträdande 
revisor. I de aktiebolag där staten äger samtliga aktier är revisorn skyldig att lämna 
upplysningar om bolaget till Riksrevisionen, som arbetar med att granska den statliga 
verksamheten (FAR 2005). 
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Tystnadsplikten är viktigt på så sätt att revisorn på bästa sätt ska kunna genomföra sitt arbete. 
När revisorn granskar ett bolag så behövs en mängd viktig information, och det får inte 
misstänkas att denna information kan föras vidare och att revisorn kan utnyttja sina kunskaper 
angående bolaget för egen vinning eller till skada för någon annan (FAR 2005). En revisors 
tystnadsplikt gäller inte inför domstol, vilket innebär att ingen tystnadsplikt föreligger vid 
huvudförhandling av brottsmål (Dahlqvist & Elofsson 2005). Vid brottsmål ska en revisor, på 
begäran, lämna uppgifter om bolagets angelägenheter (FAR 2005). 

3.1.3 Revisorns skyldigheter 

Revisorns huvudsakliga uppgift är att med en professionell inställning planera, granska, 
bedöma och uttala sig om årsredovisning, bokföring och förvaltning (FAR 2005). Revisorn 
ska granska ifall årsredovisningen ger en rättvisande bild av bolagets ställning genom att 
granska bolagets externa redovisning med den underliggande redovisningen. Det görs för att 
kunna tolka om det finns risk för väsentliga avvikelser i bolagets årsredovisning jämfört med 
den underliggande samt för att kunna bevilja ansvarsfrihet till ledningen. Syftet med 
revisionen är därmed inte att upptäcka eller förhindra bedrägerier (Cassel 1996). Revisionen 
har inte till självständigt syfte att förhindra eller upptäcka förskingringar eller andra 
oegentligheter. Om revisorn har anledning att misstänka oegentligheter ska styrelsen 
informeras. Skyldigheten att agera och eventuellt anmäla vid misstanke om brott i bolaget är 
därför begränsad till att gälla misstankar om ekonomisk brottslighet som kan vålla bolaget 
eller dess intressenter skada (FAR 2006). 

En revisor ska agera om det finns misstanke om att ett brott kan ha begåtts. Skyldigheten att 
anmäla misstanke om brott avser endast brott som har begåtts av en styrelseledamot eller av 
den verkställande direktören. Handlingsplikten omfattar endast fullbordade brott som begåtts 
inom bolaget och alltså inte försök eller förberedelse till brott. Misstanken om brott ska 
grunda sig på iakttagelser som revisorn eller revisorsmedarbetarna har gjort vid en granskning 
av bolagets revision eller vid utförande av konsultuppdrag åt klienten (FAR 2002). Sedan den 
1 januari 1999 har en revisor som upptäcker eller misstänker att den verkställande direktören 
eller en styrelseledamot begått ett brott i det bolag som granskas, en skyldighet att vidta vissa 
åtgärder.  Ett krav är dock att handlandet skall ha skett inom ramen för bolagets verksamhet. 
Revisorn har då stöd i Aktiebolagslagens tionde kapitel. Revisorn kan vara befriad från 
skyldigheten att anmäla ett brott till åklagaren, trots att det visar sig att revisorns misstankar 
var riktiga. Det kan till exempel vara situationer där brottet redan har rättats till (FAR 2005).

Om en revisor som granskar ett aktiebolags räkenskaper misstänker att en styrelseledamot 
eller den verkställande direktören begått ett brott måste det anmälas till en åklagare på 
Ekobrottsmyndigheten. Dock ska vissa åtgärder samt överväganden genomföras innan 
anmälan sker. Som en första åtgärd ska revisorn underrätta styrelsen, utan oskäligt dröjsmål, 
för att göra dem uppmärksamma på företagets situation samt för att kunna reda ut eventuella 
oklarheter. Underrättelse till styrelsen behöver dock inte göras om det kan antas att styrelsen 
inte kommer att vidta skadeförebyggande åtgärder, strider med underrättelseskyldigheten eller 
om det anses meningslöst av andra skäl (FAR 2006). En revisor som underrättat styrelsen bör 
därefter avgå inom fyra veckor och anmäla detta till Bolagsverket samt även göra en anmälan 
om sin brottsmisstanke till åklagaren. Det ställs inga formkrav på den anmälan som ska 
skickas till åklagaren men den ska innehålla uppgifter om vilka misstankar revisorn har samt 
de omständigheter som misstankarna grundar sig på. 
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Möjligheten att avstå från att anmäla ska ses som ett undantag för revisorn och endast 
utnyttjas om det gäller brott av mindre omfattning och som är betydelselöst för intressenterna. 
Anmälan är sekretessbelagd under förundersökningen och blir offentlig först när domstolen 
övertar ärendet. Revisorn behöver dock inte anmäla misstanke om brott eller avgå om den 
ekonomiska skadan har ersatts, om brottet redan är anmält eller anses vara obetydligt 
(FAR 2006). 

Reglerna om en revisors handlingsplikt vid brottsmisstanke innebär inte att granskningen 
blivit mer utökad än innan de nya reglerna infördes utan endast att revisorn ska följa god 
redovisningssed när bolagets ekonomiska angelägenheter granskas. Det finns ett antal 
varningssignaler som kan uppmärksammas för att komma underfund med om misstanke om 
brott föreligger. Exempel på varningssignaler kan vara; negativt kassasaldo, omotiverat stor 
kontantkassa, ofullständiga verifikationer, otillfredsställande redovisning av bolagets
tillgångar eller skulder med mera (FAR 2006). 

Anmälningsplikten gäller som sagt om brott ”kan misstänkas”. Uttrycket ”kan misstänkas” är 
inte definierat i lagen eller i proposition vilket gör att hur starka misstankarna ska vara för att 
en revisor ska vidta åtgärder inte är så enkelt, men oftast räcker det med en svag bevisning för 
brottsmisstanke. Det innebär att revisorn inte behöver göra någon bedömning om det 
misstänkta brottet kommer att leda till en fällande dom eller inte, men måste däremot skaffa
sig underlag för sin bedömning innan åtgärder vidtas (FAR 2006).  

Vid anmälan av misstanke om brott finns det två misstag som kan förekomma hos revisorn. 
Det ena är att revisorn anmäler ett misstänkt brott som sedan inte visar sig vara något brott. 
Det andra är att revisorn avstår från att anmäla ett misstänkt brott som sedan visar sig vara ett 
brott. Om felaktiga sakuppgifter lämnas till åklagare vid misstanke om brott kan revisorn bli 
skadeståndsskyldig om brottsmisstanken lett till skada för bolaget och om revisorn haft skälig 
anledning att anta att uppgifterna varit oriktiga. En revisor kan inte bli skadeståndsskyldig om 
denne avstått från att anmäla misstanke om brott till en åklagare. Däremot kan en revisor som 
inte följer reglerna om anmälningsskyldighet få ansvar enligt Revisorslagen. 
Revisorsnämnden kan då besluta om att revisorns godkännande eller auktorisation ska 
upphöra, eller utfärda en varning (FAR 2002).            
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Figur 3: Revisorns åtgärder vid missanke om brott (FAR 2000) 

3.2 Revision

I ett svenskt aktiebolag finns det krav på att en revisor måste granska bolagets räkenskaper 
enligt Aktiebolagslagen. I samband med revisionen har en revisor även rätt till att lämna råd 
och förslag till förbättringar när det gäller bolagets redovisning och förvaltning men det är 
inget krav (Moberg 2006). Syftet med revisionen är att revisorn övergripande ska granska 
företagets information samt skapa en tilltro till denna. Då ett företags intressenter ska kunna 
lita på den information som finns att tillgå är det viktigt att revisorn har en oberoende 
ställning. Det kan ses som ett av de viktigaste medlen för att kunna garantera revisorns 
kvalitet. Med oberoende menas att revisorn ska utföra sitt uppdrag opartisk och självständigt 
samt vara objektiv i sitt ställningstagande (Moberg 2006). Revisorns roll är att kvalitetssäkra 
den information som styrelsen och den verkställande direktören svarar för, så att företagets 
intressenter lättare ska kunna lita på den information som företaget lämnar. Revisionen ökar 
därmed trovärdigheten av företagens finansiella information samt främjar till ett 
välfungerande näringsliv (FAR 2005). 



19

Den som är revisor i ett svenskt aktiebolag har tystnadsplikt, det vill säga att revisorn inte får 
lämna upplysningar till utomstående om bolagets angelägenheter (FAR, 2006). Av god 
redovisningssed följer att en revisor ska underrätta företagsledningen om felaktigheter 
upptäcks under granskningen, så att bolaget blir informerat om de fel och brister som finns i 
redovisningen (Dahlqvist & Holmquist 2004).

Dock har revisorns oberoende starkt ifrågasatts efter de senaste årens uppmärksammade 
företagsskandaler. Framförallt är det revisionsfunktionen och rådgivningsfunktionen till 
klienter som diskuterats. Det som ifrågasätts är huruvida det går att förena dessa två med 
varandra. Genom den fristående rådgivningen riskerar revisorn att bli ekonomiskt beroende av 
sina klienter vilket kan leda till att revisorns tillförlitlighet ifrågasätts. Även revisorns 
granskning av sin egen rådgivning har starkt ifrågasatts. I Revisorslagen har förbud införts för 
revisorer att utöva sidoverksamhet som kan skada förtroendet för revisorns oberoende. 
Revisorn ska även avböja eller avsäga sig uppdrag om risk finns för att oberoendet rubbas 
(Moberg 2006).

3.2.1 Förväntningsgapet

Begreppet förväntningsgap har inom revision definierats på många olika sätt av flera olika 
författare. Den första personen att tillämpa begreppet förväntningsgap inom redovisning var 
Liggio, som år 1974 definierade det som: 

”The difference between the levels of expected performance as envisioned by the independent 
accountant and by user of financial statements”. 

Enligt senare definitioner som gjorts av förväntningsgapet, har inga märkbara förändringar 
uppmärksammats (Porter 1993). Enligt Filip Cassel (1996) är det viktigt med information om 
revisorernas arbete för att kunna öka förtroendet och därmed minska förväntningsgapet. 
Vidare menar han att det är viktigt att revisorerna inte bara informerar sina kunder om 
resultatet av revisionen utan också om dess egentliga innebörd. Figuren nedan visar en modell 
över förväntningsgapet.
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Figur 4: Modell över förväntningsgapet enligt FAR (FAR 2006 s. 131)

Det så kallade förväntningsgapet innebär att intressenternas förväntningar på revisionen inte 
stämmer överens med vad revisorn kan och får göra enligt lagen och god revisionssed (FAR 
2005). Det uppstår då en intressekonflikt, kallad förväntningsgap, eftersom näringslivet kräver 
en väl genomförd revision och bra rådgivning, samtidigt som myndigheterna har en strikt syn 
över vad en revisor får göra (Holmquist 2001). Förväntningsgapet uppstår ofta inom de 
områden som rör årsredovisningens trovärdighet, konkurs och obestånd, förskingringar och 
andra oegentligheter. Enligt FAR SRS är orsaken till förväntningsgapet, att revisorernas 
kunder inte har tillräckligt med kunskap och de förväntar sig mer av revisorns arbete än vad 
de egentligen får utföra. Det tycks finnas en uppfattning om att det är revisorn och inte 
styrelsen som är ansvarig för ett bolags finansiella rapportering och ansvar riktas idag mer 
mot revisorerna och revisionsbyråerna. Det finns ett behov av att förtydliga styrelsens ansvar 
för den finansiella rapporteringen så att revisorernas och styrelsens uppgifter och ansvar blir 
tydligare (FAR 2006).       

De åtgärder som kan vidtas för att minska detta gap, är att intressenterna bättre kan informeras 
om vad revisorsrollen innebär och vilka de uppställda lagarna är och vad de säger. En annan 
åtgärd är att tydliggöra gränsen mellan vad som är revisorns ansvar, styrelsens och den 
verkställande direktörens ansvar. Det blir därför viktigt att definiera och kommunicera vad en 
revisor gör utåt för att tydliggöra dess uppgifter och skyldigheter (FAR 2005). 

3.3 Organisationer

FAR SRS och Revisionsnämnden är intresseorganisationer inom revisorsverksamheten 
(Moberg 2006). Revisorernas branschorganisation FAR SRS samarbetar med 
Ekobrottsmyndigheten om revisorers anmälningsplikt gällande deras misstanke om brott. 
Revisorerna har en stor betydelse för ekobrottsbekämpningen, både vid anmälan om misstänkt 
brottslighet och från ett allmänt brottsförebyggande perspektiv. 
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Revisorerna har idag en skyldighet att anmäla till åklagaren om de misstänker att ekonomisk 
brottslighet kan ha förekommit av verkställande direktören eller styrelseledamot i företaget 
(ekobrottsmyndigheten).

3.3.1 Revisorsnämnden 

Revisionen fyller en viktig funktion för både näringsliv och samhälle genom att säkerställa 
riktigheten och förtroendet för den ekonomiska informationen. Lagstiftaren ställer vissa krav 
på revisorerna för att de ska uppnå den kvalitet som krävs. Detta görs genom ett system där de 
personer som utför revisionen först måste godkännas eller auktoriseras som revisor. Det är 
utifrån detta system som ansvaret för revisorsfrågor togs över från Kommerskollegium av 
revisorsnämnden, som inrättades år 1995. Det framhölls i förarbetena till 1995 års Revisorslag 
att överförandet av dessa revisorsfrågor till en självständig organisation innebar en markering 
av verksamhetens betydelse för samhället och bidrar till en kamp mot ekonomisk brottslighet.  
Revisionsnämnden är en tillsynsmyndighet för landets godkända och auktoriserade revisorer 
samt registrerade revisionsbolag. Myndighetens verksamhet går ut på att tillgodose samhällets 
behov av att en revisor ska vara kvalificerad och oberoende. De ska också ansvara för god 
revisorssed som främst syftar till de normer för revisorernas yrkesmässiga uppträdande och 
god revisionssed som avser de normer för hur revisionsuppdragen ska utföras 
(revisorsnamnden). 

3.3.2 FAR SRS

Den 1 september 2006 bildades FAR SRS, genom att två av Sveriges revisorsföreningar 
Föreningen Auktoriserade Revisorer (FAR) och Svenska Revisorssamfundet (SRS) enades 
om att gå samman. Efter sammanslagningen utvecklades revisorsyrket och intresset för 
revisionsbranschen uppgifter ökades. Organisationen omfattar idag såväl auktoriserade 
revisorer, godkända revisorer samt andra högt kvalificerade specialister, exempelvis 
redovisningsspecialister och skattespecialister. FAR SRS viktigaste uppgift är att utarbeta 
regler om god yrkessed, revisorsstandarder och rekommendationer samt uttalanden om god 
revisionssed (Moberg 2006). De ska även svara för att tillhandahålla utbildningar, hjälpmedel 
och rådgivning åt sina medlemmar. FAR SRS företräder även revisionsbranschen och skapar 
affärsmässiga förutsättningar för organisationens medlemmar och näringslivet.
Organisationen verkar även internationellt med att förbättra revisionsbranschen genom 
rekommendationer, utbildning och remissverksamhet samt genom att delta i det 
internationella samarbetet. FAR SRS kontrollerar att revisorerna tillämpar god revisorssed 
och god revisionssed (farsrs).

3.3.3 Ekobrottsmyndigheten

Ekobrottsmyndigheten är en specialistmyndighet för ekonomisk brottsbekämpning som har 
funnits sedan 1980-talet. Deras uppgift är att förebygga, upptäcka, förhindra, utreda och 
lagföra ekonomisk brottslighet (ekobrottsmyndigheten).
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Under senare år har ekobrottsmyndigheten drivit ett aktivt utvecklingsarbete. Detta har lett till 
att antalet lagförslag ökat samt att handläggningstiderna minskat drastiskt. Ökade krav på 
ekobrottsbekämpningen är ett led av den utveckling som råder både i Sverige och 
internationellt. Genom att satsa ytterligare resurser inom vissa områden tror sig 
ekobrottsmyndigheten kunna bekämpa ännu fler brott. Det görs i samverkan med andra 
myndigheter, näringslivet samt olika organisationer så som Skatteverket och Polisen. Varje år 
tar Ekobrottsmyndigheten fram en omvärlds- och hotbildsanalys. Denna tillsammans med 
information från andra myndigheter, organisationer samt andra med kunskap inom 
brottsbekämpning utgör ett bra underlag för Ekobrottsmyndigheten (ekobrottsmyndigheten).

3.4 Ekonomisk brottslighet

”Brott är en gärning som är beskriven i denna balk eller i annan lag eller författning och för 
vilket straffet är föreskrivet.” (Brottsbalken 1:1).

I Sverige är den ekonomiska brottsligheten ett växande problem. Ett av de stora problemen är 
svart arbetskraft som står för en stor del av skattebortfallet. Detta leder även till att 
konkurrensen inom vissa branscher påverkas. Det finns stora mörkertal inom den ekonomiska 
brottsligheten vilket kostar samhället miljarder kronor varje år. De största problemen finns 
inom parti- och detaljhandel, byggindustrin, jordbruk, tillverkningsindustrin, uthyrnings- och 
företagsservicefirmor samt inom restauranger och barer. De vanligaste ekonomiska brotten 
inom Sverige är skattebrott och bokföringsbrott (ekobrottsmyndigheten). 

Varför är bokföringsbrott den mest vanliga brottstypen? Ofta uppträder bokföringsbrotten i 
kombination med skattebrott och brott mot borgenärer (Emanuelsson Korsell 2003).
Bokföringsbrott ingår ofta som ett led i ett förmögenhetsbrott. Ett åsidosättande av 
Bokföringslagens bestämmelser kan också i sig innebära ansvar för bokföringsbrott och 
försvårande av skattekontroll eller svindleri. När vilseledande bokföring används som ett led i 
bedrägeri, förskingring eller oredlighet mot borgenärer anses bokföringsbrottet inte utgöra ett 
särskilt brott. I bokföringen är det vanligt förekommande med falska eller osanna 
verifikationer, huruvida förfalskningsbrottet ska utgöra särskilt brott eller ingå som 
försvårande omständighet i bokföringsbrottet beror på omständigheterna (Dahlqvist & 
Elofsson 2005). 
   
Det finns ett stort mörkertal av ekonomiska brott. Det är oklart hur stort detta mörkertal är, 
men skattebrotten svarar för en stor del. Det är först när brotten hamnar i den officiella 
kriminalstatistiken som brotten kommer till myndigheternas kännedom. Den synliga delen 
utgörs av de brott som upptäcks och anmäls samt utreds och lagförs. Det är därför som 
kriminalstatistiken är så betydelsefull för verklighetens konstruktion och hur brottsligheten ser 
ut (Emanuelsson Korsell 2003). 

Den byråkratiska modell som tillämpas av dagens organisationer består av hierarkier och en 
arbetsfördelning med utbildade arbetstagare med bestämda kompetens- och ansvarsområden. 
Verksamheten bedrivs utifrån skriftliga regler och uppställda mål. Ledningen kontrollerar 
arbetstagarna och revisorerna kontrollerar ledningen. Samhället är alltmer uppbyggt kring 
koordinering och kontroll (Emanuelsson Korsell 2003). 
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Vid upptäckande av ekonomisk brottslighet är det av betydelse att komma fram till vilket 
ansvar som ligger på företagsledaren, det vill säga vilket straffrättsligt ansvar företagsledaren 
har. Företagaransvar föreligger om gärningen begåtts i näringsverksamheten och omfattas av 
företagarens ansvarsområde eller om brottet finns i passiv form som underlåtenhetsbrott eller 
oaktsamhetsbrott. Företagaransvaret omfattas alltså av både ett direkt och indirekt 
företagaransvar (Dahlqvist & Holmquist 2004). 

En vanlig uppfattning är att den önskvärda effekten uppnås först då den misstänkte blir fälld i 
domstol, vilket medför att skatterevisorerna kan underlåta att anmäla ett brott om de bedömer 
att det aldrig kommer att leda till åtal. En annan tanke är att det är viktigt för revisorerna att få 
respekt hos åklagarna genom att lämna in korrekta anmälningar med riktiga bedömningar. 
Skatterevisorer kan till och med undvika att göra en anmälan, bara för att de vet att det krävs 
bevis som är orimliga att uppnå (Emanuelsson Korsell 2003).

3.5 Bokföringsbrott

Från år 1999 berör den nya Bokföringslagen i princip alla juridiska personer, utom vissa 
ideella föreningar och stiftelser. Dödsbon och fysiska personer omfattas bara av 
Bokföringslagen om de bedriver näringsverksamhet. Den nya lagen innehåller även 
bestämmelser om vilka företag som ska upprätta årsredovisning, och om lagen inte följs kan 
påföljderna innebära ansvar för bokföringsbrott (Leijonhufvud 2004). Bestämmelserna om 
bokföringsskyldighet är endast tillämpliga om den juridiska person är bokföringsskyldig på 
grund av att den bedriver näringsverksamhet. Enligt Bokföringslagen ska den juridiska 
personen som bedriver verksamhet bokföra sin verksamhet. Om ett företag bedriver flera 
verksamheter ska företaget ha en bokföring som omfattar samtliga verksamheter så att det 
finns en enda löpande bokföring. Med löpande bokföring menas att grund- och 
huvudbokföring ska föras. Verksamhetens affärshändelser ska föras in i grundbokföringen för 
att därefter systematiskt föras in i huvudbokföringen. Den systematiska bokföringen ses som 
en länk mellan grundbokföringen, huvudbokföringen och årsbokslutet (Dahlqvist & Elofsson 
2005).      

Redovisningen är mycket viktig i ett företag. Det ger företagets intressenter en inblick i 
verksamhetens tillgångar, vinst och aktiekapital med mera men är även viktig för att den 
används som underlag för olika beslut. Även företagets interna intressenter har ett intresse i 
redovisningen eftersom de genom denna får information om hur bra respektive dåligt 
företaget går. Enligt Bokföringslagen är en näringsidkare tvungen att upprätta bokföring. 
Varje år ska ett årsbokslut eller en årsredovisning upprättas. Bokföringen utgår från de 
enskilda affärshändelser som en näringsidkare gör. En verifikation ska sedan upprättas där de 
olika affärshändelserna bokförs systematiskt samt i tidsordning vartefter de uppkommer. 
Bokföringslagen innehåller inga detaljer om hur bokföringen ska skötas mer än att den ska 
utföras i enlighet med god redovisningssed. En näringsidkare som inte fullgör sin 
bokföringsskyldighet döms för bokföringsbrott om det inte i huvudsak går att utläsa 
verksamhetens resultat eller tillgångar eller vilka transaktioner som utförts (Kronqvist et al. 
1997). 
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  Det finns tre typfall av bokföringsbrott (Emanuelsson Korsell 2003): 

 Bokföring saknas.
 Bokföringen är osann.
 Bokföringen är i sådant skick att det inte går att kontrollera rörelsens förlopp och 

ekonomiska resultat.

Informationen i bokföringen avgör vid bedömningen om brott föreligger. Vid en bedömning 
avseende bokföringsbrott ska granskas om adekvat bokföring finns och om den befintliga 
bokföringen speglar företagets ekonomiska verksamhet samt om uppgifterna går att förstå och 
kontrollera (Dahlqvist & Elofsson 2005). 

Bokföringsbrott föreligger om adekvat bokföring saknas. Bokföringsbrott för ett räkenskapsår 
består av straffbara åsidosättanden där det finns brister i en eller flera delar av bokföringen 
vilket resulterar i att det inte går att bedöma förloppet med hjälp av bokföringen. Till 
bokföringsbrott hör även straffbara åsidosättanden på grund av brister i årsbokslutet, 
årsredovisningen, verifieringen av bokförda poster eller dokumentationen vilket gör att det 
inte går att bedöma det ekonomiska resultatet eller den ekonomiska ställningen. Ett 
bokföringsbrott kan begås uppsåtligen eller av oaktsamhet. Okunskap om 
bokföringsskyldigheten befriar från ansvar från uppsåtligt brott, dock kan gärningsmannen bli 
dömd för oaktsamhetsbrott. Oaktsamheten kan vara medveten eller omedveten och är relevant 
för vilken påföljd personen straffas med. Att bokföra enligt Bokföringslagen skyddar mot 
risken att bli dömd för oaktsamhetsbrott. Med uppsåt menas att någon handlar med vett och 
vilja. Det finns tre slags uppsåt, vilka är direkt-, indirekt-, och eventuellt uppsåt. Uppsåtet ska 
täcka de omständigheter som medför att brottet ska rubriceras på ett visst sätt (Dahlqvist & 
Elofsson 2005). För bokföringsbrott som utgår från uppsåtligt handlande förutsätts det att den 
åtalade själv till exempel lämnat oriktiga uppgifter i bokföringen eller struntat i att bokföra 
vissa affärshändelser (Leijonhufvud 2004). 

För att betraktas som gärningsman och dömas till brott, behöver det inte vara den person som 
utfört själva handlingen, utan det räcker att vara ”hjärnan” bakom bokföringsbrottet. Den 
person som utfärdade själva bokföringen, kan då dömas som medgärningsman, om han varit 
medveten om det fel han gjorde. Som straffbart handlande inräknas också oaktsamt beteende, 
angående bokföringsskyldighetens existens, omfattning eller innebörd. Även att inte bevara 
räkenskapsmaterial är straffbart, vilket enligt Bokföringslagen 7:2 innebär att bevarandet ska 
ske under minst tio år i ordnat skick (Leijonhufvud 2004). 

Om bokföringen innehåller uppgifter som är osanna eller inte bedömbara föreligger ibland ett 
behov av att mäta om huvudsakskriteriet är uppfyllt, det vill säga för att mäta ifall 
bokföringsbrott föreligger. Det tillåts här att bokföringen inte exakt speglar vad som inträffat i 
verksamheten utan viss avvikelse får finnas så länge som det är möjligt att i huvudsak går att 
följa händelseförloppet. En revisor ska vid sin granskning inrikta sig på de områden där risken 
för väsentliga fel är störst. De anmärkningar eller upplysningar som görs i revisionsberättelsen 
ska avse väsentliga avvikelser från bokföringslagen. En revisor ska, som tidigare behandlats, 
anmärka på väsentliga fel medan det för straffbarhet krävs att det i huvudsak inte går att 
bedöma rörelsens förlopp, ekonomiska resultat eller ställning (Dahlqvist & Elofsson 2005). 
Det bokförda värdet får avvika från det verkliga värdet med högst 30 procent. Om detta värde 
överstigs kan bokföringsbrott föreligga (Leijonhufvud 2004). Det betyder att om bokföringen 
speglar mellan 70-100 procent eller mellan 100-130 procent av den ekonomiska verkligheten 
anses inte väsentliga fel föreligga och inget straffansvar blir därför aktuellt. 
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3.5.1 Ansvar

Den som i första hand kan dömas för bokföringsbrott är den bokföringsskyldige själv, eller 
om det är en juridisk person dennes legale ställföreträdare (Leijonhufvud 2004). Den som kan 
straffas för bokföringsbrott är inte bara den som har ett formellt ansvar för bokföringen utan 
även den som har ett reellt ansvar. Ansvar som är föreskrivet för viss gärning ska ådömas den 
som utfört gärningen, men också den som främjat gärningen genom råd eller dåd. 
Gärningsmannaansvar kan dock drabba annan än den som utfört gärningen om en person haft 
en central roll vid brottets genomförande. Vid bokföringsbrott anses ofta företagsledaren ha 
en sådan roll. Även en person som inte arbetar i företaget kan bli skyldig för medhjälp till 
bokföringsbrott om denne tillhandahåller falska fakturor eller lämnar osanna uppgifter. En 
företagsledare har, på grund av sin ställning, ett ansvar för företaget och därigenom skyldighet 
att förhindra att brott begås i näringsverksamheten. Företagsledaren kan därför straffas för att 
han genom passivitet har åstadkommit brott eller för att inte ha förhindrat brott i 
näringsverksamheten. Bokföringsbrott är ett oäkta underlåtenhetsbrott. Med det menas att 
företagsledaren kan göras ansvarig för sin passivitet i de fall som bokföraren eller någon 
annan begått ett aktivt bokföringsbrott, dock är det ett krav på att de subjektiva rekvisiten 
uppsåt eller oaktsamhet är uppfyllda. Det finns ett direkt och indirekt företagaransvar. Med 
det direkta företagaransvaret följer att företagaren ansvarar fullt ut för sin passivitet och med 
indirekt företagaransvar menas att företagaren ansvarar fullt ut för sin passivitet om 
hans/hennes uppsåt lett till att brott har begåtts (Dahlqvist & Elofsson 2005).  
     
Företagsledningen ansvarar för att bokföringen fullgörs i enighet med lagen. Även om 
ledningen skulle anlita en bokföringsbyrå blir de inte av med sitt ansvar. I bokföringslagen 
föreskrivs det att den löpande bokföringen ska avslutas med ett årsbokslut eller en 
årsredovisning. Bokföringslagen och Årsredovisningslagen är ramlagar som ska följas i 
enighet med god redovisningssed. Det innebär att resultaträkningen och balansräkningen ska 
upprättas som helhet och ge en rättvisande bild av företagets resultat och ställning (Dahlqvist 
& Elofsson 2005). 

Det finns en skyldighet enligt Bokföringslagen att bokföra. Bokföringen ska därmed innehålla 
följande:

 Ge upplysning om rörelsens förlopp genom att löpande bokföra verksamhetens 
affärshändelser

 Se till att det finns verifikationer till de bokförda posterna
 Se till att det finns kontinuerlig och systematisk dokumentation samt 

behandlingshistorik
 Bevara all bokföring samt system för att kunna presentera räkenskapsinformationen 

Vid bokföringsbrott är medhjälpansvaret av särskild vikt för revisorerna. Revisorns insats vid 
medverkan av bokföringsarbetet betraktas på samma sätt som för de övriga medverkande 
vilket innebär att han också kan ses som gärningsman. Även vid ren externrevision där 
revisorn i efterhand granskar den färdigställda bokföringen för räkenskapsåret, kan han ådraga 
sig ansvar för medhjälp till bokföringsbrott. Enligt Brottsbalken 15:11, om osant intyg, kan 
revisorer dömas till ansvar för att de avgett en oriktig revisionsberättelse (Leijonhufvud 
2004).
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3.5.2 Brottets svårhetsgrad

Det finns tre grader av bokföringsbrott. De olika graderna är ringa brott, normalbrott, och 
grovt brott. Vilken grad av brott det är beror på omständigheterna. Exempel på 
omständigheter som gör att ett brott anses grovt är bland annat om bokföringsskyldigheten 
åsidosatts helt eller till större delen, om det finns planering eller systematik bakom 
åsidosättandet eller om åsidosättandet skett i en rörelse som har stor omsättning (Dahlqvist & 
Elofsson 2005). I ett aktiebolag är det ledningen som svarar för att bokföringen kontrolleras 
på ett betryggande sätt och den verkställande direktören svarar för att bokföringen utformas i 
enlighet med lag. Viktigt att notera är att inte varje avsteg från bokföringslagen är förenat med 
bokföringsbrott, avsteget måste ha uppnått en viss effekt som innebär att den ekonomiska 
ställningen inte kan bedömas utifrån bokföringen. Små enstaka felaktigheter blir vanligtvis 
bedömda som försvårande av skattekontroll (Leijonhufvud 2004). 

3.5.3 Påföljd 

Uppsåtliga brott av normalgraden får ofta fängelse som påföljd men kan i särskilda fall 
undantas. För grova bokföringsbrott är påföljden normalt fängelse i lägst sex månader och 
högst fyra år (Dahlqvist & Elofsson 2005). 

”Den som uppsåtligen eller av oaktsamhet åsidosätter bokföringsskyldighet enligt 
bokföringslagen (1999:1078) genom att underlåta att bokföra affärshändelser eller bevara 
räkenskapsinformation eller genom att lämna oriktiga uppgifter i bokföringen eller på annat 
sätt, döms, om rörelsens förlopp, ekonomiska resultat eller ställning till följd härav inte kan i 
huvudsak bedömas med ledning av bokföringen, för bokföringsbrott till fängelse i högst två år 
eller, om brottet är ringa, till böter. Är brottet grovt döms till fängelse i lägst sex månader 
och högst fyra år” (Brottsbalken 1962:700, 11:5)

3.5.4 Revisorns roll vid bokföringsbrott

Revisorn ska rapportera sina iakttagelser i revisionsberättelsen genom erinringar eller
påpekanden. Detta är en så kallad oren revisionsberättelse. Revisionsberättelsen är till skillnad 
från erinringar och påpekanden offentlig vilket innebär att vem som helst kan ta del av det 
innehåll som står där. Erinringar ska lämnas skriftligen till ledningen för att påtala allvarliga 
omständigheter rörande företagets interna kontroll, redovisning och förvaltning. Ett 
påpekande är ett uttalande som lämnas skriftligt eller muntligt till ledningen gällande mindre 
allvarliga omständigheter som företaget bör åtgärda (Dahlqvist & Elofsson 2005).

En revisor ska lämna anmärkningar eller upplysningar i revisionsberättelsen endast vid 
väsentliga avvikelser i räkenskaperna, årsredovisningen eller förvaltningen. En revisor bör 
inte göra en anmärkning eller upplysning om företagets fel eller brister korrigeras. Dock 
gäller inte detta vid allvarliga omständigheter eller om fel kvarstår trots företagets rättelse. 
Exempel på omständigheter som alltid ska rapporteras är eftersläpningar i bokföringen, 
bristfälliga kassarutiner och underlåtenhet att redovisa skatt i rätt tid (Dahlqvist & Elofsson 
2005).
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Revisorn kan även lämna en anmärkning med reservation, vilket innebär att denne är oense 
med företagsledningen gällande någon fråga eller att det finns någon begränsning i 
revisionsarbetet. En revisor kan också avstå från att yttra sig i fall då inga tillräckliga 
revisionsbevis finns och därmed inte kan uttala sig. Istället för reservation ska revisorn uttala 
en avvikande mening om denna är oense med företagsledningen om något väsentligt 
(Dahlqvist & Elofsson 2005).

Vid ett bokföringsbrott är det inte bara den som utfört brottet som kan straffas, utan även den 
som kommit med råd eller dåd. Detta innebär att revisorn kan straffas för råd och praktisk 
hjälp som denne utför till klient. Om revisorns råd medför att klienten begår till exempel 
bokföringsbrott kan revisorn dömas för medhjälp till brott. Revisorn kan även åtalas för 
bokföringsbrott om denne vid ett uppdrag skulle bokföra eller deklarera på ett felaktigt sätt. 
Även felaktigt innehåll i revisionsberättelsen, oriktigt innehåll i intyg samt vårdslös 
rådgivning kan leda till straffbar gärning (Dahlqvist & Elofsson 2005). 

Förutom att revisorn kan straffas för det brott som begåtts, kan denne även drabbas av 
rådgivnings-/biträdesförbud och/eller näringsförbud. Med näringsförbud menas ett förbud mot 
att vara formell eller faktisk företrädare för ett företag. Ett rådgivningsförbud innebär förbud 
för en revisor att utöva rådgivningsverksamhet medan biträdesförbud innebär förbud att lämna 
juridiskt eller ekonomiskt biträde (Dahlqvist & Elofsson 2005).

3.5.5 Revisorns skadeståndansvar

En revisor ska ersätta skada som han uppsåtligt eller av oaktsamhet tillfogar företaget oavsett 
om gärningen är brottslig eller inte. Detta i enlighet med vad som sägs i Aktiebolagslagen, 
Lag om ekonomiska föreningar, Stiftelselagen och Revisorslagen samt Skadeståndslagen. 
Dock kan skadeståndet jämkas efter vad som anses skäligt i och med handlingens art, skadans 
storlek samt omständigheterna i övrigt (Dahlqvist & Elofsson 2005). En oriktig anmälan som 
får offentlighet kan vålla bolaget skada och revisorn ska då ansvara för den skada som beror 
på att han/hon lämnat felaktiga uppgifter om det fanns skälig anledning till att misstänka att 
felaktig straffrättslig bedömning gjorts vid anmälan (FAR 2006).
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4. Empiri
I detta kapitel följer en redogörelse av tystnadsplikten, oegentligheter, anmälningsplikten 
samt bokföringsbrott utifrån revisorernas synvinkel. Detta görs utifrån det empiriska material
som vår studie gett oss. Vi vill få klarhet i revisorns roll vid upptäckande av oegentligheter 
samt vilka möjligheter och skyldigheter en revisor har vid upptäckande av ekonomisk 
brottslighet. Vi vill även utreda huruvida tystnadsplikten påverkar anmälningsplikten så att 
den inte kan fullföljas. 

4.1 Presentation av respondenterna

Nedan presenteras de respondenter vi intervjuat. Alla respondenter är auktoriserade revisorer 
och arbetar på de stora internationella revisionsbyråerna runtom i Sverige. 

Thomas Belfrage                Ernst & Young 
                                             Göteborg

Anders E Hallgren             Öhrlings PricewaterhouseCoopers
                                             Karlstad 

Ragnar Kaiding  KPMG
 Karlstad

Lena Möllerström             Lindebergs Grant Thornton 
                                            Stockholm

4.2 Redovisning av intervjuer

För att inte koppla ihop rätt svar med respektive intervjuad respondent, har vi valt att 
presentera respektive revisor med respondent ett, två och tre och så vidare. Detta för att några 
av respondenterna hade önskemål om att få vara anonyma med det svar de gav vid intervjun.

4.2.1 Tystnadsplikten, förväntningsgapet och olika myndigheter
      

Vilken betydelse har tystnadsplikten för revisorn och kunden?

Respondent 1: Tystnadsplikten är otroligt viktig för både revisor och kund, då kunden 
måste vara helt öppen mot revisorn. Vi som revisorer måste ha tillgång till allt material 
inklusive protokoll och avtal för att kunna göra en bedömning av bolagets ställning samt 
ledningens och styrelsens förvaltning. 
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Respondent 2: Jag tycker att den har en mycket stor betydelse. Utan tystnadsplikten skulle 
vi inte ha det förtroende hos våra kunder som behövs för att vi skall kunna göra ett bra 
jobb. Det är nödvändigt att våra kunder har förtroende för oss för att de skall vilja/våga 
”lämna ut” sig själva och sin verksamhet. Det är i sin tur viktigt för att vi revisorer skall 
lära känna och förstå den verksamhet som vi reviderar. Förstår man helheten så blir man 
som revisor bättre på att se vad som är väsentligt, vilka risker och felkällor som kan finnas 
och så vidare. 

Respondent 3: Tystnadsplikten är en förutsättning för att jag som revisor ska kunna 
genomföra mitt arbete på ett korrekt sätt och uppnå den kvalité som förutsätts på 
revisionsberättelsen. Revisorn är en oberoende granskare, som behöver tillgång till den 
information som behövs för att kunna revidera ett bolag. Informationen kan utifrån det 
inte vara hemlig för revisorn. Tystnadsplikten blir en förutsättning.

Respondent 4: Tystnadsplikten är avgörande för oss revisorer. Den medför att kunden 
vågar anförtro sig åt oss, vårt förtroende bygger på tystnadsplikten.

Förväntningsgapet är väldiskuterat i media. Varför är det på detta vis samt hur tror 
du att förväntningsgapet kan minskas?

Respondent 1: Vi som revisorer måste bli mer tydliga på vad revisionen innebär och vad 
som ingår i vår revision, samt vad som krävs av kunden. Vid offertupphandling blir detta 
mer tydligt då det utförligt beskrivs vad som ingår i revisionsarvodet och vad som krävs 
av kunden. De nya mer strikta reglerna för vad vi som revisorer får göra och inte göra 
bidrar också till ökad tydlighet.

Respondent 2: I grund och botten är det nog en fråga om att förstå vad revision är, vilka 
regler vi som revisorer har att gå efter. Tystnadsplikten kommer naturligtvis in även här. 
När det blir debatt om hur saker kunnat bli som det är, så kan inte alltid vi revisorer gå ut i 
offentlighet och kommentera ärenden, bland annat därför att vi har vår tystnadsplikt. 

Respondent 3: Förväntningsgapet finns rent allmänt i samhället. Det är en 
utbildningsfråga. Det är viktigt att tala om för kunden vad revisionen innebär. Man blir 
uppgiven, när man funderar på om det ens finns någon vilja att förstå. Kunden lever ibland 
i någon sorts lycklig okunnighet. Det är bra om man som revisor tar alla chanser man kan 
få till att upplysa kunden om vad revisorns arbete går ut på. Revisorn är i ett visst 
underläge om en reporter ringer och frågar om specifika fall. Det blir svårt att bemöta på 
grund av tystnadsplikten. 

Respondent 4: Jag tror att det kan vara så att folk i allmänhet tror att revisorer gör mer än 
vad vi egentligen gör. De tror nog att vi detaljgranskar allt men det har vi ingen möjlighet 
att göra.

Vilken betydelse tror du att Ekobrottsmyndigheten har i vårt samhälle?

Respondent 1: De behöver nog finnas för att stävja denna typ av brott.  Det krävs också 
viss kompetens för att kunna utreda ekonomisk brottslighet. 
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Respondent 2: Det är viktigt att det i samhället finns någon institution som aktivt arbetar 
mot ekonomisk brottslighet. Hur denna verksamhet är organiserad har jag ingen 
uppfattning om. Ur ett samhällsperspektiv är det dock väsentligt att det finns någon som 
utreder ekonomiska brott. Jag tror det måste finnas något ”avskräckande” med att begå 
brott. 

Respondent 3: Ekobrottsmyndigheten bedriver ett betydelsefullt arbete och är en oerhört 
viktig tillsynsmyndighet i vårt samhälle.

Respondent 4: Jag tycker att ekobrottsmyndigheten har en stor och viktig betydelse i 
samhället. 

Vad anser du att FAR SRS har för betydelse för er revisorer?

Respondent 1: Det är absolut nödvändigt att ha ett övergripande organ som stöder oss i 
tolkningar och upplägg samt ger oss rekommendationer och riktlinjer i hur vi ska jobba. 
Det är viktigt att vi revisorer har likartad syn på frågeställningar och hur vi bör arbeta. 
Lagstiftningen förändras kontinuerligt och vi blir mer och mer internationella, vilket också 
innebär att vi måste ha en gemensam syn på revision och redovisning.

Respondent 2: FAR SRS har en stor betydelse för att föra vår talan i olika sammanhang. 
Mycket branschfrågor diskuteras inom FAR SRS och utveckling av arbetet sker också i 
FAR SRSs regi.

Respondent 3: Det måste finnas en gemensam organisation för auktoriserade revisorer. De 
arbetar med bland annat remissvar på lagförslag. FAR SRS agerar som en allmän 
opinionsbildare och genom deras arbete så arbetar revisorerna mer samfällt. FAR SRS ger 
ut böcker och olika handlingar över hur revisorn ska handla och granska ett bolag.

Respondent 4: Det är vår organisation, de samordnar vad vi tycker och tänker. Ger även ut 
tidskriften Balans som är en viktig ledsagare.

Efter olika uppmärksammade skandaler i media har du upplevt en ökad press på 
granskningen?

Respondent 1: Det är betydligt större press på oss revisorer idag än för exempelvis tio år 
sedan. Vi har mycket stora krav enligt God Revisionssed (RS) och från Revisorsnämnden 
som granskar oss. Dessutom blir det mer och mer fall där bolagen försöker lägga skulden 
på oss vid exempelvis konkurser.

Respondent 2: Jag anser inte att det är en ökad press på granskningen, snarare en större 
förståelse för att vårt arbete måste göras. 

Respondent 3: Det råder absolut en tydlig förändring under de senaste fem åren. Man kan 
här återknyta till förväntningsgapet, att kunden oftast är okunnig och inte har den 
förståelse som krävs för revisorns arbete. Det är styrelseledamöterna som ansvarar för 
upprättande av bokslutet. Revisorn genomför sedan en övergripande granskning över om 
allt gått riktigt rätt till. 
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Revisorn kan få stå till svars om det visar sig vara något som är fel, men om revisorn 
skulle titta på alla detaljer så blir revisionen istället en provisionsfråga. Det blir ett högt 
arvode för kunden att betala om revisorn skulle titta på alla detaljer och kunden får helt 
enkelt inte råd. Det är viktigare att titta på det revisorn har gjort, istället för att söka rätt på 
sådana detaljer som revisorn inte tittat på. Revisorn kan då få stå till svars, vilket är helt 
absurt. 

Respondent 4: Ja, det har blivit en ökad press på granskningen. I vår organisation kan vi 
se en följd på detta genom att vi fått nya interna regler. Den nya revisorslagen är även en 
uppkomst av detta.

4.2.2 Oegentligheter och anmälningsplikten

Vilka tycker du är fördelarna och nackdelarna med anmälningsplikten? 

Respondent 1: Visst kan det vara bra att man i solklara fall anmäler bolaget för 
oegentligheter, men det finns nästan inga solklara fall. Nackdelen är att det är otroligt 
svårt att vara helt säker, vilket gör att vi står inför mycket svåra beslut. Om vi anmäler och 
det är fel så kan vi ställas till svars och om vi inte anmäler och vi borde ha gjort det så kan 
vi också ställas till svars. Omöjlig sits för oss. 

Respondent 2: Fördelarna är ju att man kan sätta ordentlig press på en kund för att få dem 
att rätta till felaktigheter man stöter på. Dessutom kan det ju vara så att den har en 
”avskräckande” effekt enligt ovan. Jag kan inte direkt peka på så mycket nackdelar. Visst 
är det dock så att vi kan tvingas anmäla misstanke om brott där det i slutänden visar sig 
inte vara ett så allvarligt brott att det får några följder. En anmälan kan ju då skada mer än 
den ”hjälper”. Man kan även tänka sig att man måste anmäla misstänkt bokföringsbrott 
bestående av släpande löpande bokföring. Detta brott kan i praktiken ”läkas ut” genom att 
bokföringen körs ikapp. Om denna rättelse görs inom rätt tid enligt våra tidsramar för 
anmälningsplikten så faller frågan – om rättelsen görs till exempel en vecka för sent så 
finns en brottsanmälan som inte kommer att leda till något. Här kan det upplevas som 
resursslöseri. 

Respondent 3: Håller man sig som revisor inte till lagstiftningen så sätter man kunderna i 
en oseriös position. Anmälningsplikten blir som en ram och gör det lättare för revisorn att 
agera på rätt sätt. Revisorn har helt enkelt inte något val över hur man ska agera på grund 
av anmälningsplikten. Fördelarna överväger definitivt, och jag kan inte se några specifika 
nackdelar med anmälningsplikten.

Respondent 4: Fördelarna tycker jag är att kunden är medveten om att vi kan anmäla. Att 
vi kan ställa krav på kunden. Nackdelarna är att anmälningsplikten kan skada öppenheten 
och förtroendet mellan oss och kunden.
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Har du någon gång råkat ut för att tystnadsplikten gjort så att anmälningsplikten 
inte kunnat fullföljas?

Respondent 1: Anmälningsplikten är överordnad tystnadsplikten – tyvärr. 

Respondent 2: Nej – det alternativet finns väl inte heller?

Respondent 3: Nej.

Respondent 4: Har upplevt det i några fall men det är mycket sällsynt.

Har du själv eller känner du till någon revisor som upptäckt oegentligheter men valt 
att inte gå vidare med det?

Respondent 1: Inget solklart fall, utan mer tecken på att det inte stått rätt till. I dessa 
situationer kan det bli så att man avgår som revisor utan att anmäla. 

Respondent 2: Nej! Om vi har upptäckt något så måste vi ju gå vidare med det.

Respondent 3:  Nej.

Respondent 4: Nej, det känner jag inte till.

Nämn några tillfällen då du som revisor väljer att inte anmäla misstanke om brott? 

Respondent 1: Se svar ovan. 

Respondent 2: Vi har inom vår organisation en rutin som bland annat innebär att vi skall 
stämma av med våra interna specialister och jurister så fort vi funderar på om vi behöver 
anmäla en brottsmisstanke. Denna rutin innebär att jag aldrig behöver stå ensam när jag 
tar beslut om en anmälan måste göras eller ej. Denna interna avstämning kan dock leda till 
ytterligare utredning innan ett beslut kan tas. Jag har därför svårt att se att vi kan komma i 
en situation där det föreligger en faktisk misstanke och anmälan sedan inte görs.

Respondent 3: Jag har inte haft någon anledning att behöva fördjupa mig i frågan 
yrkesmässigt. Det hela handlar ju om självrättelse om att agera på ett korrekt sätt när man 
arbetar. Hittar man misstanke om brott så ska man ta upp det med styrelsen. Om det 
handlar om okunskap eller slarv och de ska rätta till det, så behöver man inte gå vidare 
med det och anmäla det. Men upptäcker revisorn att de till exempel gjort medvetna fel och 
chansat på att revisorn inte skulle upptäcka det, då ska man anmäla det, även om styrelsen 
hävdar att de ska rätta till det. Allt detta beror ju givetvis på hur allvarligt brottet är. 

Respondent 4: I första hand väljer jag att utöva en viss press mot kunden. Vill hellre få till 
en rättelse. Annars sker en anmälan.
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Många intressenter verkar tro att när en revisor granskat ett bolag så förekommer 
det inga oegentligheter i bolaget, varför tror du att det har blivit så?

Respondent 1: Jag tror att många lever i den villfarelsen att vi granskar alla transaktioner i 
bolaget. Jag tror också att det finns ett förväntningsgap mellan vad kunden tror att de får 
vid en revision och vad det är vi egentligen utför vid en revision. Vi försöker genom 
uppdragsbrev till kunden samt vid avrapportering vara tydliga med vad som ingår i 
revisionen för att minska detta gap.

Respondent 2: Okunskap – vad gör vi som revisorer och vad gör vi inte – vilka 
möjligheter har vi att upptäcka oegentligheter. Det är inte vi som revisorer som är 
ansvariga för att förhindra oegentligheter och fel. Revisionen kan dock ha en 
avskräckande verkan. Vår insats kan ju också medverka till att interna rutiner och system 
upptäcker och förhindrar oegentligheter. Granskningen uppmärksammar naturligtvis 
också ibland oegentligheter.

Respondent 3: Det hela handlar om att kunden inte har den kunskap som krävs, eller om 
de ens är intresserade av hur revisorn arbetar. Det kan mycket väl vara så att kunden inte 
ens läser den revisionsberättelse som revisorn upprättar. Till exempel en person som 
lämnar in sin deklaration till skattemyndigheten och påpekar att denne fått godkänt 
tidigare, beror det på att skattemyndigheten inte har insett de faktiska omständigheterna 
bakom de siffror som anges. Samma sak är det med revisorn, att de måste göra ett urval 
över det som ska granskas, och att man inte kan gå in på alla detaljer för det skulle leda till 
en sådan hög kostnad för kunden att den inte skulle ha råd att betala för arbetet.

Respondent 4: Som jag tidigare nämnt så tror de att vi gör mer än vad vi gör, att vi 
detaljgranskar allt, vilket vi inte har möjlighet till att göra. Vi gör alltid en riskbedömning 
för varje företag.

Hur tycker du att man som revisor bör gå till väga vid upptäckande av brott?

Respondent 1: Om det utan tvivel är ett brott som begåtts är utgången helt klar. Vi måste 
först ta kontakt med den verkställande direktören eller styrelsen beroende på vem som är 
skuld till brottet. Därefter sänder vi ett brev till Ekobrottsmyndigheten. 

Respondent 2: Vi har ju här att följa lagstiftningen om anmälningsplikten och de 
anvisningar vi har i samband med detta, framförallt i RevU 4.

Respondent 3: Om det hela handlar om missförstånd eller okunskap, så ska revisorn ta upp 
det med kunden. Om kunden som jag sa tidigare rättar till felet så behövs kanske ingen 
anmälan göra. Om det istället handlar om mer allvarliga brott, så ska man tala om för 
kunden vad som ska ske i framtiden. En åklagare måste titta på det och det kan betyda att 
personer som varit inblandade i brottet måste avgå. 

Respondent 4: Först bör man försöka få till en rättelse. Om det inte går bör man anmäla. 
Är dock väldigt sällsynt hos oss. Kan tänka mig att det kanske är mer vanligt hos mindre 
byråer.
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4.2.3 Bokföringsbrott

Varför tror du att bokföringsbrott är det vanligaste förekommande ekonomiska 
brottet? 

Respondent 1: Det är nog inte vanligare än andra, däremot lättare att bevisa. Du har all 
dokumentation eller avsaknad av dokumentation i bokföringen. Däremot om du på annat 
sätt försnillat pengar eller gjort ”skumma” transaktioner är det svårare med bevisbördan. 
Denna typ av brott är ganska lätt att bevisa och många gånger är det inte för egen vinnings 
skull utan okunskap eller slarv.

Respondent 2: En orsak kan vara att bokföringsbrott kan uppkomma ganska lätt. Kan bero 
på okunskap hos dem som sysslar med redovisning, det är mycket regler att rätta sig efter. 
En annan orsak kan vara att bokföringsbrott ”måste” begås för att dölja annan brottslighet, 
eller kommer som en följd av annan brottslighet.

Respondent 3: Jag har inget specifikt svar på denna fråga, men jag kan tänka mig att 
många brott sorteras in under kategorin bokföringsbrott.

Respondent 4: De är framför allt lätta att anmäla och driva. Bokföringsbrott är nog 
vanligast för att det kan vara svårt att följa bokföringslagen till punkt och pricka. En 
ändring av bokföringslagen skulle nog medföra förändringar. 

Är bokföringsbrott mer förekommande i vissa branscher? Vilka branscher?

Respondent 1: Ja. Bokföringsbrott är mer förekommande i taxi, restaurang- och 
frisörbranschen samt inom byggsektorn. När du vänder dig till privatpersoner och säljer 
tjänster är det lättare att fuska och dessutom är kunden villig att betala svart för att få ett 
billigare pris. 

Respondent 2: Jag har ingen uppfattning här.

Respondent 3: Ja, absolut. Främst kontantbranschen, där vi bland annat har taxinäringen, 
frisör- och restaurangbranschen.

Respondent 4: Ja, i kontantbranschen.

Tror du att fusket är ”för bra” för att du som revisor ska kunna upptäcka fusk vid 
en granskning av ett bolag?

Respondent 1: Det kan vara svårt för oss att upptäcka om en tredje part är i maskopi med 
någon internt. Men vi ska ju granska att bolagets interna kontroll är tillfredställande och 
fungerar som det är tänkt. Då borde bolaget själva eller vi vid en kontroll ha stor chans att 
upptäcka oegentligheter. Många gånger är det dock av en slump vi har funnit 
oegentligheterna. 
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Respondent 2: Oegentligheter i sig innefattar ju oftast åtgärder för att dölja felen. Det 
finns alltid en risk att man missar medvetna fel just av denna orsak även om man gör en 
mycket bra revision.

Respondent 3: Ja, såklart. Har man ambitionen att fuska, och lägger ner jobb på det, så 
kan man kanske komma undan med det. Det är svårt för revisorn att leta efter något som 
egentligen inte borde finnas. Revisionen är ju lagstadgat, och alla aktiebolag måste ha en 
revisor som granskar dem. I en löpande verksamhet så läggs mycket fokus på kostnader 
och fakturering. Att få ihop revisionen på ett effektivt sätt, sätter mycket press på revisorn. 
Det måste sättas ett rimligt arvode för det arbete revisorn gör. Den som fuskar har ett ”tids 
försprång”. Om det händer något så tittar man hela tiden på det arbete revisorn gjort, ända 
tills man stöter på något revisorn inte tittat på. Det blir en press på revisorn, och hade man 
tittat på alla detaljer så hade det som sagt blivit väldigt dyrt för kunden.

Respondent 4: Kan mycket väl vara det, särskilt i kontantbranschen.

Hur upplever du att regleringen av brotten fungerar idag, utdelas de straff som är 
relevanta för brottet?

Respondent 1: Det känns orimligt att bokföringsbrott bestraffas lika hårt som våldsbrott 
eller rån. Det är bättre att man blir straffad genom att återbetala till staten. 

Respondent 2: Jag har ingen uppfattning här

Respondent 3: Den allmänna känslan jag har beträffande straff, är att de som åker fast och 
erkänner sig skyldiga till brott är de som begår små mindre allvarliga brott. Det kan vara 
så att de stora ekonomiska brotten inte alltid når fram. Det kan ibland tyckas att det är mer 
allvarligt att förskingra tiotusen kronor än att sticka ner någon med en kniv på stan, vilket 
är helt fel.

Respondent 4: Jag är inte så uppdaterad på detta. Fast många verkar frias, det verkar vara 
svårt att kunna få någon fälld. Samhället skulle kunna lägga ner mer krut på detta tycker 
jag.

Hur anser du som revisor att du kan hjälpa till för att minska den ekonomiska 
brottsligheten, bland annat bokföringsbrott?   

Respondent 1: Det handlar om att vi som revisorer ska ha en hög moral och följa FAR 
SRS:s etiska regler och vara opartiska. Om vi följer god revisionssed och ser till att våra 
kunder följer lagar och föreskrifter samt tillämpar god redovisningssed ska det i 
förlängningen innebära att bokföringsbrotten borde minska. Det är dock viktigt att påpeka 
att vi inte ska vara några ekopoliser utan se till att vi och våra kunder lever upp till de krav 
som ställs på oss även om de ibland känns otroligt betungande. 

Respondent 2: Bara genom att vi som revisorer finns till och gör vårt arbete tror jag att 
den ekonomiska brottsligheten hålls lägre. Skulle inte den kontroll som en extern part 
ändå genomför finnas så tror jag att brottsligheten skulle öka. 
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Risken att ”åka dit” blir ju markant lägre. Den finns ju då i princip bara om skatteverket 
skulle genomföra en kontroll. Detta är naturligtvis en risk vid ett borttagande av 
revisionsplikten.

Respondent 3: Skattemyndigheten har gjort en jättesatsning beträffande utbildning, till 
exempel att titta på kassaregister, och det skulle vara bra om alla revisorer fick ta del av 
den. Det är viktigt att vi revisorer vidareutbildar oss hela tiden. Vi måste ständigt vara 
medvetna om att olika ekonomiska brott kan förekomma. Stora byråer tycker jag har det 
bra med utbildningar, medan det i små byråer snarare blir en kostnadsfråga. De första fem 
åren så ska man ha 120 obligatoriska schemalagda utbildningstimmar, sedan efter fem år 
så ska man ha 80 obligatoriska schemalagda utbildningstimmar.   

Respondent 4: I den mån man kan bör bokföringslagen följas. Som revisor måste man 
våga ta tag i det. Vill man som revisor underlätta för sig själv kan valet av bransch 
underlätta.    
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5. Analys
I detta kapitel följer en analys av det insamlade materialet i form av teori från referensramen 
samt det empiriska underlaget i vår studie.

5.1 Tystnadsplikten, förväntningsgapet och olika myndigheter

Den klassiska synen på revisorsrollen är att de har en granskande och kontrollerande funktion, 
som lagstadgats i aktiebolagslagen. Alla respondenter tycker att det är en förutsättning för 
revisorn att de får tillgång till all information i sina klienters näringsverksamheter för att 
revisorn ska kunna genomföra ett bra jobb. Det är då tystnadsplikten intar en betydande roll 
och inger det förtroende som behövs mellan revisorn och kunden. En respondent tycker att det 
är viktigt att revisorn får ta del av all information av verksamheten de reviderar för att lära 
känna och förstå sina klienter. När revisorn lär känna helheten och tänka mer stort, fås inte 
bara en bättre relation med klienten, utan blir även en bättre revisor. Det är viktigt att lära sig 
att skilja på vad som är väsentligt när en revidering görs och vilka riskerna och felkällorna är. 

Revisorn är en oberoende granskare och det är viktigt att revisorn förstår den positionen. 
Revisorn får inte svepas med, utan ska hålla en professionell position, och ta tystnadsplikten 
på allvar. Det finns dock situationer då tystnadsplikten kan rubbas. Det kan till exempel vara 
vid en årsstämma då upplysningsplikten tar vid. Då ska revisorn vara beredd på att svara på 
eventuella frågor som ställs. Upplysningsplikten sträcker sig också till att revisorn kan bli 
skyldig att ge upplysningar till en medrevisor, eller till en efterträdande revisor. Det är här 
väldigt viktigt att poängtera att revisorn inte har tystnadsplikt gentemot en 
undersökningsledare eller åklagare i utredning av ett brottsmål. I de aktiebolag, där staten äger 
samtliga aktier är revisorn skyldig att lämna upplysningar om bolaget till Riksrevisionen. 

Det väldiskuterade förväntningsgapet är ett ständigt problem och det behöver vidtas åtgärder 
för att minska det. Enligt FAR är orsaken till detta förväntningsgap att revisorernas kunder, 
inte har tillräckligt med kunskap om de regler som revisorerna ska följa, och de förväntar sig 
mer av revisorns arbete än vad de egentligen får utföra. Detta tycker samtliga respondenter 
stämmer. För att komma till rätta med detta problem, tycker våra respondenter att revisorerna 
över lag, måste bli mer tydliga med vad deras roll innebär och vad de får göra och inte 
behöver göra. Två av respondenterna påpekar också att det är svårt för revisorn att gå ut i 
offentlighet och kommentera olika ärenden, mycket på grund av tystnadsplikten. Det sätts 
press på revisorn och denne hamnar i någon form av underläge. En respondent tycker att det 
är tråkigt att kunden nöjer sig med att leva i någon sorts ”lycklig okunnighet”, och inte har 
några ambitioner att vilja lära sig och förstå vad revisorns arbete innebär och vilka gränser 
som finns. 

Enligt FAR SRS påpekas det att nya strikta regler behöver skapas i lagstiftningen för att 
förtydliga vad revisorerna får göra och behöver göra samt vad styrelsens och den 
verkställande direktörens ansvar är över den finansiella rapporteringen. Det tycks nämligen 
finnas en uppfattning om att det är revisorn och inte styrelsen som är ansvarig för ett bolags 
finansiella rapportering. Dessa regler skulle givetvis bidra till en ökad tydlighet, samtidigt 
som man inte får glömma bort att revisorn får ha som vana att upplysa sina klienter mer och 
få dem att förstå att revisorn inte innebär att det är en detaljgranskning.
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När vi frågar våra respondenter om Ekobrottsmyndigheten som är en specialistmyndighet för 
ekonomisk brottsbekämpning, är alla fyra överens om att det är en viktig tillsynsmyndighet. 
Deras uppgift är att förebygga, upptäcka, förhindra, utreda och lagföra ekonomisk 
brottslighet. De har tyvärr inte så stor uppfattning över hur de arbetar, men det är ändå 
nödvändigt att de finns i vårt samhälle. En respondent pekar på att det är bra att ha en 
institution som aktivt arbetar för att motverka olika typer av ekonomisk brottslighet, och att 
Ekobrottsmyndigheten behövs för att det ska vara ”avskräckande” att begå brott. En annan 
respondent tycker att denna typ av myndighet är viktiga för att det krävs speciell kompetens 
för att utreda dessa typer av brott. Mer resurser har satsats på ekobrottsmyndigheten och varje 
år tar de fram en omvärlds- och hotbildsanalys. Denna analys tillsammans med information 
från andra myndigheter och organisationer utgör ett bra underlag mot brottsbekämpningen.

FAR SRS har övergripande mål att utarbeta regler om god yrkessed, revisorsstandarder och 
rekommendationer samt uttalanden om god revisionssed. Alla respondenter håller med om att 
det är oerhört viktigt med en övergripande organisation, som samordnar och stöder 
revisorerna i deras arbete. En av respondenterna säger att eftersom lagstiftningen kontinuerligt 
förändras och revisorerna blir mer internationella, är det viktigt att det finns en gemensam syn 
på revision och redovisning. Revisionsyrket är under ständig utveckling och det är bra att 
FAR SRS bistår med utbildningar och uppdaterar oss hur vi ska arbeta på bästa sätt, säger en 
annan respondent. En tredje respondent tycker att det är bra med tidskriften Balans för det är 
en viktig ledsagare i en revisors arbete.  

Efter uppmärksammade skandaler i media, som till exempel Skandiaskandalen frågade vi våra 
respondenter om de upplevt en ökad press på revisionen. Det rådde delade meningar på den 
här frågan, men tre av fyra tyckte att det definitivt hade blivit en ökad press på granskningen 
idag till skillnad från fem till tio år sedan. En respondent upplever att pressen kommer från 
god revisionssed och från Revisorsnämnden, som är en tillsynsmyndighet för landets 
godkända och auktoriserade revisorer. Revisorsnämndens verksamhet går ut på att tillgodose 
samhällets behov av att en revisor ska vara kvalificerad och oberoende. Revisorsnämnden 
som bara funnits sedan 1995 har intagit en framträdande roll och de arbetar mot ekonomisk 
brottslighet. En annan av våra respondenter säger att de genom den ökade pressen fått nya 
interna regler i deras organisation och att den nya revisorslagen även är en uppkomst av detta. 
En respondent tycker att man kan återknyta den ökade pressen på revisorns granskning på 
kundernas okunnighet och brist på intresse att vilja förstå hur revisorn arbetar, vilket är raka 
motsatsen till den respondent som inte upplever en ökad press. Den respondenten som inte 
ansåg att det blivit en ökad press på granskningen tyckte istället att det blivit en större 
förståelse över att revisorns arbete måste göras. Det är intressant att de tycker olika. 
Orsakerna till det skulle kunna vara att de arbetar med olika branschområden och att de 
arbetar i olika organisationer i olika städer runtom i Sverige.
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5.2 Oegentligheter och anmälningsplikten

Sedan år 1999 lagstadgades det i Aktiebolagslagen om revisorers anmälningsplikt vid 
brottsmisstanke. Det räcker numera med att brott ”kan misstänkas” för att en anmälan ska 
kunna göras. Det finns både fördelar och nackdelar med anmälningsplikten. Några av 
respondenterna anser att fördelarna med anmälningsplikten är att det går att ställa krav och 
sätta en viss press på kunden för att få till en rättelse. 
En av respondenterna anser att anmälningsplikten har en positivt ”avskräckande” effekt 
genom att kunden vet om att de kan anmälas. En av de andra respondenterna anser att 
anmälningsplikten gör det lättare för revisorn att agera på rätt sätt.

En av nackdelarna med anmälningsplikten anser en av respondenterna är att det är svårt för 
revisorn att vara helt säker på att ett brott har begåtts. Tre av respondenterna menar att även 
om de har möjlighet till att anmäla, innebär en anmälan att de tvingas ställas till svars. Det vill 
säga att om en revisor anmäler ett brott vilket sedan visar sig inte vara ett brott, leder det till 
att revisorn kan ställas skadeståndsansvarig om bolaget kommit till skada. Likaså gäller om en 
revisor väljer att inte anmäla en brottsmisstanke och det sedan visar sig att ett brott begåtts 
vilket gör att revisorn borde ha anmält detta.

En annan respondent anser att anmälningsplikten ibland kan ses som resursslöseri. Detta då 
det anmälda brottet antingen visar sig mindre allvarligt eller att brottet har hunnit rättats till 
genom att företaget kommit ikapp med sin bokföring innan utredningen kommit någonstans. 
Vilket leder till att brottsanmälan läggs ner. En annan nackdel med anmälningsplikten är 
enligt en av respondenterna att förtroendet för revisorn samt öppenheten mellan revisorn och 
kunden kan skadas. 

Innan misstanke om brott anmäls vidtas vissa åtgärder från revisorns sida, bland annat ska 
styrelsen underrättas för att reda ut vissa oegentligheter. En respondent påpekar att det är 
viktigt att en rättelse eftersträvs i första hand för att inte skada förtroendet mellan kunden och 
dem själva, innan de överväger att anmäla. Två av respondenterna påpekar att detta är en 
”omöjlig” situation för dem och en av dem menar även att en anmälan ibland kan skada mer 
än den gör nytta. Om en anmälan lämnas till åklagare förstörs förtroendet mellan revisorn och 
klienten. Den granskande revisorn ska då avgå från uppdraget inom fyra veckor. En del 
misstankar om brott anmäls inte, vilket beror på att de olika revisionsbolagen har olika 
tillvägagångssätt vid brottsmisstanke. En av respondenterna berättar att dennes företag har 
som rutin att alltid rådfråga företagets jurister och specialister om en anmälan bör göras eller 
inte, vilket borde minska risken för att en anmälan som borde göras inte blir gjord. En annan 
respondent tycker att det handlar mycket om att agera på rätt sätt, har en revisor misstanke om 
brott ska det tas upp det med styrelsen. Visar sig det sen vara exempelvis slarv räcker det med 
en rättelse. Märker revisorn däremot att det handlar om medvetna fel ska brottet anmälas.

Tystnadsplikten är viktig för att kunna skapa och upprätthålla ett förtroende mellan kunden 
och revisorn. All information som kommer revisorn tillhanda vid ett uppdrag omfattas av 
tystnadsplikten. Revisorn har även upplysningsplikt gentemot utomstående intressenter, dock 
får ingen information som kan skada bolaget komma ut. Trots tystnadsplikten är revisorn 
skyldig att anmäla brottsmisstanke. Då en revisor har tystnadsplikt gentemot sina kunder kan 
det ifrågasättas om det kan medföra att anmälningsplikten inte kan fullföljas. 
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Hos respondenterna ses detta dock inte som något problem, då anmälningsplikten står över 
tystnadsplikten. Dock har en av respondenterna upplevt detta i några fall fast det är enligt 
denne mycket sällsynt. 

Om en revisor upptäcker eller misstänker att brott förekommit ska åtgärder vidtas enligt 
lagen. Revisorn kan vara befriad från skyldigheten att anmäla ett brott till åklagaren, trots att 
det visar sig att revisorns misstankar angående att brott förelåg var riktiga, till exempel i 
situationer där brottet har rättats till. En revisor ställs alltid inför ett val när tvivelaktigheter 
upptäckts. Ingen av de fyra respondenter anser sig dock ha upptäckt oegentligheter som de 
sedan inte valt att gå vidare med. 
Dock har en av respondenterna upplevt tendenser att allt inte stått rätt till. I några fall har 
revisorn då valt att avgå istället för att anmäla. Anmälningsplikten förespråkar att en revisor 
ska avgå från ett uppdrag efter att en anmälan är gjord.

På frågan om respondenterna kan nämna några tillfällen som de som revisorer valt att inte 
anmäla misstanke om brott, svarar två av respondenterna att de först och främst talar med 
styrelsen för att se om felet går att rätta till innan de väljer att gå vidare med en anmälan. En 
respondent menar att det har förekommit att en revisor valt att avgå från uppdraget istället för 
att anmäla.

En revisors skyldigheter är att planera, granska, bedöma och uttala sig om ett bolags 
årsredovisning, bokföring och förvaltning. Revisorn ska granska om bolagets årsredovisning 
ger en rättvisande bild av bolagets ställning genom att granska den externa redovisningen för 
att kunna bedöma om det finns väsentliga avvikelser i bolagets verksamhet samt bevilja 
ansvarsfrihet till ledningen. Syftet med revisionen är därmed inte att upptäcka eller förhindra 
bedrägerier. Många intressenter verkar dock tro att när en revisor granskat ett bolags 
finansiella rapporter så finns det inte längre några oegentligheter i bolaget. En respondent tror 
att det beror på att de lever i den villfarelsen att revisorer granskar alla transaktioner i ett 
bolag och att det därigenom blir ett missförstånd mellan kunden och revisorn. 

En av revisorerna tar upp förväntningsgapet som en teori och menar att kunden tror att 
revisorn utför mer än vad den egentligen gör. En annan respondent instämmer och menar att 
det beror på okunskap bland allmänheten om vad en revisors uppgift är. Revisionen kan ha en 
avskräckande effekt men det är viktigt att allmänheten får kunskap om att det inte är revisorns 
uppgift att förhindra oegentligheter. En revisor kan inte granska ett bolags alla transaktioner 
utan måste göra en avvägning om vad som ska granskas och detta måste kunderna bli 
medvetna om. En del intressenter verkar tro att när en revisor granskat ett bolags räkenskaper 
finns inga oegentligheter. Även om kunderna måste bli mer medvetna om revisorernas roll när 
de granskar så kan det bidra till att en del kunder ser det som ett tillfälle till brott. Medvetna 
klienter kan sätta ”fusk” i system eftersom de har kunskap om att revisorn inte har möjlighet 
till att granska alla bolagets transaktioner och därmed finns chans att transaktioner som inte 
blivit bokförda inte upptäcks. 

Hur en revisor bör gå till väga vid upptäckande av brott är alla respondenterna överens om 
eftersom de har lagstiftning att följa. Enligt lagen ska först styrelsen eller den verkställande 
direktören meddelas för att se om eventuella oklarheter kan ordnas upp. Därefter ska en 
anmälan göras till en åklagare och ekobrottsmyndigheten kontaktas. Efter att anmälan är gjord 
ska revisorn avgå från uppdraget inom fyra veckor. Två av respondenterna påpekar än en 
gång att om felet kan rättas till av kunden görs ingen anmälan. På så sätt upprätthålls 
förtroendet mellan dem och revisorn kan fortsätta att granska bolaget. 
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5.3 Bokföringsbrott

Enligt Bokföringslagen ska alla juridiska personer som bedriver näringsverksamhet upprätta 
årsredovisning. Ett bolags redovisning är mycket viktig inte bara för att det föreligger 
bokföringsskyldighet, utan också för att det ger intressenterna en inblick i bolaget. I och med 
att Bokföringslagen starkt reglerar vad som ska redovisas är det lätt att definiera vad som är 
ett brott. Vid bokföringsbrott är det vanligt att bolagets bokföring saknas, är osann eller 
försvårar så att rörelsens förlopp och ekonomiska resultat inte går att kontrollera. På frågan 
varför bokföringsbrott är vanligt förekommande menar respondenterna att det kan bero på att 
det är lätt att bevisa. Bokföringen kräver stor dokumentation och om det saknas är det lätt att 
se.  Fortsättningsvis menar en respondent att ”denna typ av brott är ganska lätt att bevisa och 
många gånger är det inte för egen vinnings skull utan av okunskap eller slarv. En annan 
respondent anser en orsak till det vara att Bokföringslagen är svår att förstå och följa eller att 
den som sysslar med bokföringen inte besitter de kunskaper som krävs. 

Vidare är de alla medvetna om att bokföringsbrott är mer förekommande i vissa branscher 
såsom kontantbranschen. Det rör sig ofta om mindre belopp och det är lätt att inte registrera 
beloppen i någon kassa. Enligt Bokföringslagen är ett bolag skyldigt att bokföra varje enskild 
transaktion och tre av respondenterna menar att i kontantbranscher, som bland annat taxi-, 
restaurang- och frisörbranschen, kan det vara lättare att dölja en transaktion och på så sätt 
fuska medvetet. Sådant fusk är ofta svårt att upptäcka eftersom det är svårt att hitta något som 
inte finns med i bolagets redovisning.

De är alla överens om att fusket idag är svårt att upptäcka. I ett aktiebolag svarar ledningen 
för att bokföringen kontrolleras och den verkställande direktören för att bokföringen utformas 
i enlighet med lagen. Varje avsteg från Bokföringslagen är dock inte förenat med 
bokföringsbrott, utan för bokföringsbrott krävs att avsteget uppnått en viss effekt, som innebär 
att den ekonomiska ställningen inte kan bedömas utifrån bokföringen. Detta kan bli ett 
dilemma för revisorerna, eftersom de enligt lagen inte behöver avgöra om brottsmisstanken 
betyder att ett brott verkligen begåtts, utan det räcker med misstanke om oegentlighet för 
revisorernas skyldighet att anmäla ska träda in. Men revisorerna är medvetna om att en 
anmälan av brottsmisstanke, som sedan visar sig inte är ett brott, kan göra revisorerna 
skadeståndsskyldiga mot bolaget.   

Vid en granskning av bolagets räkenskaper ska en revisor inrikta sig på de områden där risken 
för väsentliga fel är störst. Det bokförda värdet får avvika från det verkliga värdet med högst 
30 procent. När vi frågade respondenterna om de ansåg att fusket var ”för bra” för att det ska 
kunna upptäckas vid en granskning ansåg de alla att det alltid finns en risk för det. De menar 
att om ett bolag har ambitionen att fuska och försöker dölja felen kan det bli svårt att upptäcka 
felen även om granskningen är väl utförd. En revisor påpekar svårheten i att leta efter något 
som egentligen inte borde finnas. Revisorn menar att om bolaget försökt dölja en transaktion 
kan det vara svårt att upptäcka detta, eftersom bolagets alla transaktioner borde ha redovisats.  

Det talas också om att revisionen är kostsam, vilket sätter mycket press på att revisorerna ska 
få ihop revisionen på ett effektivt sätt. Om en revisor hade tittat på alla detaljer hade det blivit 
mycket kostsamt för kunden. De menar att kunden förmodligen inte är beredd att betala hur 
mycket som helst för en granskning och därför kan det göra att fusket är tillräckligt bra för att 
inte kunna upptäckas vid en traditionell granskning. En respondent menar dock att trots att 
revisionen är kostsam är det en revisors uppgift att granska så att bolagets interna kontroll 
fungerar väl och på så sätt är chansen att upptäcka oegentligheter stor. 
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En annan respondent påpekar att de måste granska bolaget utifrån den begränsade tid och 
kostnad som de har och att det många gånger är en slump om oegentligheter upptäcks. 

Påföljden för bokföringsbrott är fängelse men tiden mellan sex månader och upp till fyra år 
beror på om brottet anses grovt eller inte. Två av respondenterna anser att straffet för 
bokföringsbrott är orimligt. De menar att straffet är för hårt med tanke på brottet.”Ett bättre 
straff skulle vara att bli återbetalnings skyldig till staten.” Men en av dem berättar att de som 
oftast åker fast är de som har begått mindre brott och den större ekonomiska brottsligheten är 
svår att komma åt. En annan respondent tycker också att det verkar vara svårt att få någon 
fälld och att alltför många verkar frias.  En respondent valde att inte svara på frågan eftersom 
uppfattning om ämnet saknades.

En revisor ska följa de lagar och regler som finns för att granska ett bolag. Av god 
redovisningssed följer att en revisor ska underrätta företagsledningen om felaktigheter 
upptäcks under granskningen, så bolaget blir informerat om de fel och brister som finns i 
redovisningen. Respondenterna ansåg att de som revisorer kan göra bolagen uppmärksamma 
på de lagar och regler som finns att följa, även om de vill poängtera att de inte är några poliser 
som ska upprätthålla ordning. Genom att revisorerna följer god revisionssed och ser till att 
kunderna följer lagar och föreskrifter samt tillämpar god redovisningssed kan det i 
förlängningen innebära att bokföringsbrotten borde minska. En respondent tror att revisorerna 
kan bidra till att den ekonomiska brottligheten kan minska genom utbildningar för att göra 
dem mer medvetna om olika ekonomiska brott som kan förekomma. Genom att få ökade 
kunskaper inom området tror revisorerna att det kan göra att de blir mer medvetna om hur det 
fuskas och på så sätt kanske upptäcka mer oegentligheter och fusk utan att deras granskning 
behöver utökas.
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6. Avslutande reflektioner
Uppsatsens sista kapitel består av de slutsatser som vi kan dra av studien.

6.1 Slutsats

Enligt lag är det inte revisorns skyldighet att upptäcka ekonomisk brottslighet. Däremot ska 
en revisor anmäla till åklagare om det finns misstanke om brott. Trots att det räcker med 
misstanke om brott för en anmälan, väljer de flesta revisorer ändå att inte göra detta Vi har 
under intervjuerna fått uppfattningen om att ekonomiska brott anmäls först då det finns bevis, 
inte vid misstanke som lagen säger. Det tror vi kan bero på att revisorerna är rädda för att göra 
en felaktig anmälan som kan leda till skada för bolaget och på så sätt göra revisorerna 
skadeståndsansvariga. Ytterligare en aspekt kan vara att om en revisor väljer att göra anmälan 
skadas förtroendet mellan revisorn och dess klient och det leder till att revisorn tvingas avgå 
från uppdraget. På så sätt förlorar revisorn en klient och går då även miste om intäkter. 
Genom att de först talar med ledningen undgår de problemet med att skadas bolaget och de 
kan fortsätta att revidera bolaget. 

Alla respondenterna håller med om att den ekonomiska brottsligheten måste minskas, men vi 
får uppfattningen att revisorerna inte tycker att det är deras problem att försöka förhindra det.  
Vi anser att även om det inte är revisorernas huvudsakliga uppgift att upptäcka fel och 
oegentligheter anser vi att det är ett bra tillfälle att upptäcka brottslighet. För att få fler 
revisorer att anmäla brottsmisstanke kanske lagen bör ses över. Genom ytterligare en 
lagändring kan det leda till att fler revisorer vågar anmäla utan rädslan för att de ska bli 
skadeståndsskyldiga ifall oegentligheten inte visat sig vara ett brott och anmälan lett till att 
känslig information om bolaget kommit ut. På så sätt tror vi fler brott kan bli anmälda. 

Samtidigt är vi väl medvetna om att det krävs utökad granskning för att revisorerna ska ha 
möjlighet till att upptäcka brott, men det är kostsamt eftersom granskningen kommer att ta 
längre tid och frågan är om klienterna är beredda att betala priset för det. En av 
respondenterna påpekade att utbildning inom ämnet kan hjälpa revisorerna att öka förståelsen 
för brottsligheten och ge dem kunskaper om olika fusk som förekommer, för att därigenom 
kunna motverka brottsligheten.

 Dock tror vi att anmälningsplikten som lagen förespråkar har en avskräckande effekt, 
eftersom bolagen är medvetna om dess verkan borde det leda till en mer långtgående 
brottsbekämpning.  

De uppmärksammade skandalerna i media har satt revisorer och även revisionen i fokus. Det 
har bidragit till att förtroendet för revisorerna har ifrågasatts. Klienterna är dåligt informerade 
om vad revisorn gör och vad en revision innebär. Det är på grund av detta som klienterna har 
vissa förväntningar på revisorn när det gäller att upptäcka oegentligheter och fel som kan 
finnas i ett bolag. Vi har fått reda på att förväntningsgapen främst beror på okunskap hos 
klienterna och andra intressenter. För att minska detta gap bör intressenterna informeras 
bättre, dels av revisorerna själva men även av FAR SRS samt massmedia. 
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Bilaga 1. 

Intervjufrågor

Tystnadsplikten, förväntningsgapet och olika myndigheter:

 Vilken betydelse har tystnadsplikten för revisorn och kunden?
 Förväntningsgapet är väldiskuterat i media. Varför är det på detta vis samt hur tror du 

att förväntningsgapet kan minskas?
 Vilken betydelse tror du att Ekobrottsmyndigheten har i vårt samhälle?
 Vad anser du att FAR SRS har för betydelse för er revisorer?
 Efter olika uppmärksammade skandaler i media har du upplevt en ökad press på 

granskningen?

Oegentligheter och anmälningsplikten:

 Vilka tycker du är fördelarna och nackdelarna med anmälningsplikten? 
 Har du någon gång råkat ut för att tystnadsplikten gjort så att anmälningsplikten inte 

kunnat fullföljas?
 Har du själv eller känner du till någon revisor som upptäckt oegentligheter men valt att 

inte gå vidare med det?
 Nämn några tillfällen då du som revisor väljer att inte anmäla misstanke om brott? 
 Många intressenter verkar tro att när en revisor granskat ett bolag så förekommer det 

inga oegentligheter i bolaget, varför tror du att det har blivit så?
 Hur tycker du att man som revisor bör gå till väga vid upptäckande av brott?

Bokföringsbrott:

 Varför tror du att bokföringsbrott är det vanligaste förekommande ekonomiska 
brottet? 

 Är bokföringsbrott mer förekommande i vissa branscher? Vilka branscher?
 Tror du att fusket är ”för bra” för att du som revisor ska kunna upptäcka fusk vid en 

granskning av ett bolag?
 Hur upplever du att regleringen av brotten fungerar idag, utdelas de straff som är 

relevanta för brottet?
 Hur anser du som revisor att du kan hjälpa till för att minska den ekonomiska 

brottsligheten, bland annat bokföringsbrott?   

Tack för din medverkan!


