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Sammanfattning  
 

Det svenska näringslivet är viktigt för Sverige och många av de aktiebolag som drivs i 

Sverige har flera olika intressenter. För att dessa intressenter ska våga satsa i olika bolag krävs 

det att det finns en oberoende part som kan granska bolagets finansiella information. Denna 

oberoende part är bolagets revisor som genom att granska bolagets ekonomi ska skapa 

trovärdighet åt bolagets finansiella information. Att detta fungerar är av stor vikt för att 

näringslivet ska fungera på ett tillfredsställande sätt. För att revisorn ska kunna utföra sitt 

arbete behöver denne samarbeta med styrelsen och vd:n vilket ofta leder till ett förtroende 

mellan parterna. Det resulterar även i att revisorn har tillgång till information om bolaget som 

ingen annan utomstående part har.  

Ett växande problem i Sverige är den ekonomiska brottsligheten och i ett försök att minska 

den valde den svenska riksdagen år 1999 att föra in en bestämmelse om revisorers 

anmälningsskyldighet i ABL. Tanken med bestämmelsen var att revisorerna då i praktiken 

skulle ge den svenska staten den inblick i aktiebolag som myndigheterna ej hade tillgång till. I 

och med detta uppstod ett stort problem för revisorerna. Hur ska de kunna följa deras 

anmälningsskyldighet och samtidigt ej bryta mot deras tystnadsplikt? En revisor har förutom 

anmälningsskyldigheten även tystnadsplikt gentemot sina klienter, vilket innebär att revisorer 

inte får föra vidare information om bolagets angelägenheter som de fått reda på genom 

utförandet av deras granskning om det kan vara till skada för bolaget. Frågan som då 

uppkommer är hur revisorer kombinerar dessa principer.  

Under arbetets gång med denna uppsats har jag upptäckt att det största problemet för 

revisorerna är hur de ska tolka lagregleringen av dessa två motsägande principerna. I och med 

att anmälningsskyldigheten infördes har revisorerna fått många nya avvägningar att ta 

ställning till. För att kunna göra en korrekt tolkning måste revisorn i fråga besitta den kunskap 

som krävs vilket för många revisorer inte verkar vara fallet. Denna brist på kunskap gör att 

revisorerna kommer att ha svårt att kunna fatta ett korrekt beslut gällande avvägningen mellan 

dessa två principer. Det kan därför finnas anledning att undersöka om det finns ett annat bättre 

lämpat organ som stället kan ansvara för anmälningsskyldigheten.   
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1. Inledning  
 

I detta kapitel skildras uppsatsens ramar. Först ges en bakgrund till uppsatsens ämnesval som 

följer av en problemformulering som sedan utmynnar i uppsatsens syfte. Därefter kommer en 

beskrivning av uppsatsens metod samt material som använts i uppsatsen. Slutligen 

presenteras uppsatsens avgränsningar samt uppsatsens fortsatta disposition.  

 
1.1 Bakgrund  

Under de senaste tio åren har den ekonomiska brottsligheten ökat i Sverige, speciellt när det 

gäller bokföringsbrott samt skattebrott. I en rapport som Brottsförebyggande rådet (BRÅ) har 

gjort rapporteras det att den ekonomiska brottsligheten totalt sett har fördubblats under åren 

2001-2007 samt att det finns en trend mot fortsatt ökning.
1
 Ett problem med den ekonomiska 

brottsligheten är att det finns ett väldigt stort mörkertal, vilket bland annat beror på att det 

ekonomiska brottet sällan drabbar en enskild individ och således finns det heller inget 

specifikt brottsoffer som kan komma att anmäla brottet. Det allra vanligaste är att staten 

drabbas av ekonomiska brott, vilket indirekt innebär att de drabbar oss alla. Dessa brott 

upptäcks oftast av samhällets kontroll- och tillsynsfunktioner vilket resulterar i att den 

upptäckta ekonomiska brottsligheten berättar mer om hur kontroll- och tillsynsfunktionerna 

fungerar än själva brottsligheten. De flesta av dessa brott upptäcks och anmäls av Skatteverket 

samt konkursförvaltare men det görs även anmälningar av Finansinspektionen, Tullverket 

samt av aktiebolagens externa revisorer.
2
 Den sistnämnda av kontrollfunktionerna, 

revisorerna, har sedan år 1999 fått en utökning av sina arbetsuppgifter i form av 

anmälningsskyldigheten. Genom denna lagreglering har den svenska staten hittat en part som 

har rätt att granska all finansiell information i aktiebolaget och som vid misstanke om brott 

blir skyldig att agera annars kan revisorn komma att drabbas av olika sanktioner.
3
   

1.2 Problemformulering 

Revisorn bedriver kontroll genom att granska styrelsens och verkställande direktörens (vd:s), 

förvaltning samt att de inte har överträtt reglerna i aktiebolagslagen (2005:551) (ABL) 

bolagsordningen och årsredovisningslagen (1995:1554).
4
 Denna granskning ska följa god 

revisionssed vilket innebär att revisionen ska ge trovärdighet åt aktiebolagets ekonomiska 

information som lämnas ut till allmänheten. Olika intressenter, t.ex. investerare och 

leverantörer, måste kunna lita på den informationen för att näringslivet ska fungera på ett 

tillfredsställande sätt. Revisionen utförs alltså inte enbart för aktieägarnas intresse utan för ett 

flertal intressenter.
5
 På grund av detta är det av största vikt att revisorn är oberoende och 

därmed kan utföra en objektiv granskning. Revisorns oberoende är i princip det som kan 

garantera revisionens kvalitet.
6
 För att kunna fullgöra sitt arbete behöver revisorn samarbeta 

med styrelsen och vd:n vilket ofta leder till ett förtroende mellan parterna. Dessa tre 

bolagsorgan besitter också olika kompetens inom olika områden vilken parterna fördelaktigt 

kan dela med sig av. Förtroendet, samarbetet och kompetensen är av stor vikt för en sund 

                                                 
1
 Brottsförebyggande rådet (BRÅ), Brottsutvecklingen i Sverige fram till år 2007. Rapport 2008:23, s 315 ff. 

2
 Brottsförebyggande rådet (BRÅ), Brottsutvecklingen i Sverige fram till år 2007. Rapport 2008:23, s 311 f. 

3
 Larsson, BRÅ, Revisorers anmälningsskyldighet Rapport 2004:4, s 6 ff.  

4
 Skog, Rodhes Aktiebolagsrätt, s 166 & 203.  

5
 Moberg (2006), Bolagsrevisorn: oberoende, ansvar, sekretess, s 34. 

6
 Moberg (2006), Bolagsrevisorn: oberoende, ansvar, sekretess, s 78. 
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relation mellan revisor, styrelse och vd. Dock kan det även leda till bristande oberoende hos 

revisorn vilket i sin tur leder till problem gällande granskningsfunktionen.
7
  

Vad händer då t.ex. om revisorn i sin granskning stöter på ekonomiska oegentligheter eller 

misstänker brott? En revisor har förutom anmälningsskyldigheten även tystnadsplikt gentemot 

sina klienter. Tystnadsplikten innebär att revisorer inte får föra vidare information om 

bolagets angelägenheter som de fått reda på genom utförandet av sin granskning om det kan 

vara till skada för bolaget, ABL 9:41. Förr gjorde tystnadsplikten att en revisor vid misstanke 

om brott inte var skyldig att föra det vidare till polis eller åklagare.
8
 Om en revisor idag 

misstänker viss brottslighet från styrelseledamots eller vd:s sida har denne en skyldighet att 

anmäla detta till åklagare, underrätta styrelsen samt eventuellt avgå från sitt uppdrag enligt 

ABL 9:42-44. Trots att revisorn har en anmälningsskyldighet betyder det inte att revisorn 

alltid anmäler eller att det är enkelt att anmäla. Om relationen till styrelsen samt vd är för nära 

kan det resultera i att revisorn ser mellan fingrarna gällande det han/hon hittat och det är ett 

stort problem i och med att revisorn ska vara oberoende. Det kan även vara så att revisorns 

klienter inte vågar anförtro sig till hundra procent då klienterna kan riskera att bli anmälda av 

dess revisor som de egentligen vill och behöver ta hjälp av.    

I den rapport BRÅ gjorde 2004 rapporterades det att det var en stor del av revisorerna som 

fortfarande var kritiska till anmälningsskyldigheten som infördes 1999. En intressant aspekt är 

att det var speciellt revisorer i storstäder vilka hade många klienter och således också 

påverkades mest av införandet som var mest kritiska.
9
 Det kartlagdes också i rapporten att det 

fanns flera hinder för att lagstiftningen om anmälningsskyldigheten skulle lyckas. Exempel på 

hinder var bl.a. att revisorernas kunskap om anmälningsskyldigheten var knapp samt att det 

var en uppgift som inte ingick i deras kärnverksamhet vilket gjorde att 

anmälningsskyldigheten kom i andra hand.
10

 Det rapporterades även att 

anmälningsskyldigheten skulle innebära ett avkall på revisorns tystnadsplikt och inte skulle 

fungera väl med revisorns roll som en oberoende part. Revisorn innehade redan innan 

anmälningsskyldigheten infördes en brottsförebyggande roll genom att ge råd och 

uppmärksamma klienten på felaktigheter som skett. I och med införandet av 

anmälningsskyldigheten fanns det risk att den skulle motverka sitt syfte eftersom det kunde 

leda till att klienterna fick ett minskat förtroende för revisorn och på så sätt inte vill informera 

denne.
11

 En fråga som då uppkommer är hur en revisor löser denna intressekonflikt som 

uppstår i och med dessa två olika principer och var gränsen går mellan de båda principerna.   

1.3 Syfte  
Syftet med denna uppsats är att undersöka hur en revisor kan lösa den intressekonflikt som 

uppstår i och med tystnadsplikten och anmälningsskyldigheten. Jag kommer också att 

undersöka var gränsen går för när en revisor ska bryta sin tystnadsplikt för att fullfölja sin 

anmälningsskyldighet.  

1.4 Metod och material 
Det finns olika angreppssätt man som författare kan använda sig av vid skapandet av en 

uppsats inom juridik.  Denna uppsats har karaktären av en rättsdogmatisk studie.  

                                                 
7
 Jfr FAR, Revision: en praktisk beskrivning, s 129 ff. 

8
 Prop. 1997/98:99, Aktiebolagets organisation, s 147.  

9
 Larsson, BRÅ, Revisorers anmälningsskyldighet Rapport 2004:4, s 6 & 12.  

10
 Larsson, BRÅ, Revisorers anmälningsskyldighet Rapport 2004:4, s 12.  

11
 Larsson, BRÅ, Revisorers anmälningsskyldighet Rapport 2004:4, s 24. 
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1.4.1 Traditionell rättsdogmatisk studie 

I en rättsdogmatisk uppsats används de befintliga rättskällorna som utgångspunkt för att 

kunna fastställa gällande rätt, de lege lata, alternativt för att argumentera för vilka rättsregler 

som bör utformas och hur, de lege ferenda.
12

 Denna uppsats är en kvalitativ uppsats som med 

hjälp av olika rättskällor har studerat gällande rätt, de lege lata. De rättskällor som denna 

uppsats bygger på är lag, lagförarbeten, rättspraxis och doktrin. De författningar som berörs är 

främst ABL men även revisorslagen (2001:883) (RL). Förarbetena valde jag att använda som 

ett hjälpmedel för att kunna tolka de relevanta paragrafer i ABL som behandlar revisors 

tystnadsplikt och anmälningsskyldighet. Till hjälp för att tolka reglerna använde jag mig även 

av relevant doktrin på området. Jag har också använt mig av branschorganisationen Fars 

rekommendationer samt uttalanden då revisorns arbete till stor del styrs av Fars föreskrifter. 

Eftersom jag i mitt syfte ville undersöka var gränsen går för revisorers tystnadsplikt kontra 

anmälningsskyldighet har jag använt mig av en rapport från BRÅ, som bygger på en stor 

mängd intervjuer med godkända respektive auktoriserade revisorer och deras syn på 

anmälningsskyldigheten. Då denna rapport är ifrån 2004 var jag angelägen om att även få in 

lite nyare material. Anledningen till detta var att jag ville använda mig av både äldre och 

nyare material för att få förståelse för hur rättsreglerna fungerar i praktiken. I rättsdogmatiska 

studier kan man då samla in material exempelvis genom att utföra enstaka intervjuer med 

sakkunniga personer vilket också utförts i denna uppsats.
13

  

1.4.2 Empirisk undersökning: intervjuer 
För att få större förståelse för hur revisorer ställer sig inför principerna tystnadsplikt och 

anmälningsskyldighet har jag valt att intervjua en auktoriserad revisor med praktisk 

erfarenhet. Efter många samtal till olika revisorer fick jag kontakt med en erfaren auktoriserad 

revisor som hade tid att ställa upp för en intervju. Intervjufrågorna skickades till respondenten 

via mejl då detta var det mest fördelaktiga sättet för honom (se bilaga 1). Tanken med 

intervjun var att den skulle bidra med hur eller om det finns en upplevd konflikt mellan dessa 

två principer samt var respondenten upplever att gränsen mellan principerna går. Min 

förhoppning var att intervjun skulle komma att ge mig mer kunskap om mitt valda 

ämnesområde och således kunna utgöra ett stöd för min analys och slutsats. Då jag valde att 

enbart göra en intervju kommer den inte kunna bidra med en generell bild utan mer som ett 

komplement till resterande källor.
14

  

1.5 Avgränsningar  
Jag har valt att angripa mitt problem utifrån ett revisorsperspektiv. Det är av vikt att påpeka 

detta då det kommer att påverka uppsatsens tillvägagångssätt samt resultat. Jag kommer 

enbart att undersöka aktiebolag som har krav på att anlita en revisor. Med revisor syftar jag 

till en revisor som är anlitad för att arbeta med externrevision. Jag lämnar därmed 

internrevision därhän. Då denna studie behandlar aktiebolag blir ej revisionslagen 

(1999:1079) aktuell, se 2 §, och kommer således ej heller att redogöras för. 

1.6 Uppsatsens disposition 
I kapitel två presenteras en beskrivning av revision och revisorsrollen. I detta kapitel ges även 

en inblick i vad som är revisionens syfte, god revisions- och revisorssed samt oberoende 

revision. Kapitel tre redogör för några av de normgivande organ som revisorer måste ta 

hänsyn till. Det fjärde kapitlet inleds med en beskrivning av principen om revisorers 

tystnadsplikt. I samma kapitel presenteras motiven till införandet samt vilka sanktioner en 

                                                 
12

 Lehrberg, Praktisk juridisk metod, s 167. 
13

 Jfr Lehrberg, Praktisk juridisk metod, s 168. 
14

 Jfr Sandgren, Rättsvetenskap för uppsatsförfattare: ämne, material, metod och argumentation, s 42. 
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revisor kan få om denne bryter mot denna princip. Kapitel fem har samma upplägg som 

kapitel fyra men behandlar istället principen anmälningsskyldighet. I kapitel sex presenteras 

först en del av de resultat som BRÅ kom fram i sin rapport från 2004. Kapitlet avslutas sedan 

med en redogörelse för det intervjumaterial som erhållits genom den intervju jag gjort med en 

auktoriserad revisor.  I detta kapitel kommer jag först att redogöra för en del av de resultat 

BRÅ kom fram till i sin rapport 2004:4 ”Revisorernas anmälningsskyldighet”. Därefter följer 

en presentation av de svar jag fått genom den mejl-intervju jag utförde med en auktoriserad 

revisor. Slutligen i kapitel sju kommer en redogörelse av min analys samt de slutsatser jag 

gjort. Uppsatsen avslutas med förslag till fortsatt forskning. Varje kapitel inleds även med en 

kort disposition för en lättare översikt.  Slutligen, vid benämnande av revisorn kommer jag 

hädanefter att skriva denne för att slippa skriva han/hon vilket enligt min mening blir mer 

krångligt.  

2. Revision  
 

I detta kapitel presenteras en allmän beskrivning av revision och revisorsrollen. Kapitlet 

inleds med en kortare beskrivning om associationsformen aktiebolag och dess revisor. Detta 

följs av en redogörelse av revisorns roll samt arbetsuppgifter. Därefter förklaras syftet med 

revisionen samt en förklaring av god revisions- och revisorssed. Kapitlet avslutas med en 

presentation av begreppet oberoende revision. Syftet med kapitlet är att ge läsaren 

övergripande information om revision för att lättare kunna förstå problematiken mellan 

principerna tystnadsplikt och anmälningsskyldighet.  

 

Ett aktiebolag är uppbyggt av fyra olika bolagsorgan: bolagsstämma, styrelse, vd och revisor. 

Aktiebolagets högsta bolagsorgan är bolagsstämman. På bolagsstämman har aktieägarna rätt 

att fatta alla beslut gällande bolaget och dess verksamhet, om inte annat följer av lag eller 

bolagsordning. Ett aktiebolag måste även ha en styrelse.
15

 Huvudregeln är att bolagsstämman 

utser en styrelse, i enlighet med den aktiebolagsrättsliga principen om att det är aktieägarna 

som ska bestämma bolagets inriktning samt förvaltning.
16

 Styrelsens arbetsuppgifter består 

utav att svara inför bolagets organisation samt förvaltning av bolagets angelägenheter. I 

privata aktiebolag räcker det med styrelsen som ledningsorgan men i publika aktiebolag krävs 

det att det finns både styrelse samt en vd som utses av styrelsen.
17

 Vd:s arbetsuppgifter är att 

ta hand om den löpande förvaltningen i bolaget.
18

 Även revisorn vilken utses på 

bolagsstämman är som tidigare nämnt ett bolagsorgan. Revisorn ska granska aktiebolagets 

årsredovisning och bokföring samt styrelsens och vd:s förvaltning av bolaget, se ABL 9:3.
19

  

Tidigare fanns det ett krav på att alla aktiebolag skulle anlita en revisor. Från och med den 1 

november 2010 har detta krav tagits bort för vissa mindre privata aktiebolag, vilket innebär att 

dessa bolag kan välja om de vill anlita en revisor eller inte. Tanken bakom lagändringen var 

att aktiebolagen så långt som möjligt skulle kunna få vara med och bestämma över vilka 

tjänster de behöver inom sin organisation.
20

 De privata aktiebolag som fortfarande behöver 

anlita minst en auktoriserad eller godkänd revisor är de som uppfyller minst två av tre 

delvärden. Dessa tre delvärden är: i genomsnitt fler än tre anställda i bolaget, 

                                                 
15

 Skog, Rodhes Aktiebolagsrätt, s 162 ff.  
16

Andersson, Johansson & Skog, Aktiebolagslagen: en kommentar. D. 1, kap. 1-10, s 8:26. 
17

 Skog, Rodhes Aktiebolagsrätt, s 162 & 182.  
18

 Skog, Rodhes Aktiebolagsrätt, s 163 f.  
19

 Skog, Rodhes Aktiebolagsrätt, s 203.  
20

 Regeringskansliet, Justitiedepartementet, Faktablad: En frivillig revision. 
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balansomslutning över 1,5 miljoner kronor och nettoomsättning över 3 miljoner kronor, se 

ABL 9:1.  

2.1 Revisionens syfte 
En grundläggande regel inom aktiebolagsrätten är att aktieägarna inte har något personligt 

betalningsansvar för bolaget förpliktelser enligt ABL 1:3. Eftersom aktieägarnas ansvar är 

begränsat finns det därför krav på hur aktiebolagets redovisning framställs ut mot 

allmänheten. Detta görs till stor del för att bolagets intressenter ska kunna lita på den 

information bolaget ger ut angående sin ekonomiska situation samt förvaltning. Ansvaret för 

att ge ut denna information ligger på styrelsen samt vd och det är revisorns roll att 

kvalitetssäkra informationen.
21

 Ursprungligen utfördes revision inom bolag främst för att 

ägarna skulle ha möjlighet att kunna kontrollera bolagsledningens förvaltning av bolagets 

verksamhet. Idag är det långt ifrån enbart ägarna som bolagsrevisionen utförs för.
22

 

Revisionen har mycket stor betydelse för många olika parter. Aktieägarna fattar sina beslut 

om ägande utifrån den finansiella information bolaget ger, kreditgivare bedömer risken av att 

låna ut pengar till bolaget, leverantörer huruvida de kommer att få betalt och olika 

myndigheter måste kunna lita på att bolaget till exempel betalar korrekt skatt.
23

 Syftet med 

revisionen finns beskriven i ABL 9:3 vilken stadgar att: ”revisorn skall granska bolagets 

årsredovisning och bokföring samt styrelsens och den verkställande direktörens förvaltning. 

Granskningen skall vara så ingående och omfattande som god revisionssed kräver”. Syftet 

med revisionen är följaktligen att ge trovärdighet åt bolagets finansiella information vilket 

skapas genom att revisorn granskar bolagets ekonomi.
24

 Konkret sett innebär det att 

granskningen utförs i syfte att ge revisorn det underlag som krävs för att denne ska kunna 

göra sina ställningstaganden i revisionsberättelsen.
25

 Att detta fungerar är av stor vikt för att 

näringslivet ska fungera på ett tillfredsställande sätt.
26

  

2.2 Revisorns roll & arbetsuppgifter 
En revisor kan arbeta utifrån olika roller. De vanligaste rollerna en revisor kan åta sig är:  

 den klassiska revisorsrollen vilken innebär att revisorn utför kontroll av bolagets 

näringsverksamhet, samt 

 den utvidgade revisorsrollen eller konsultrollen, vilken innebär att revisorn ger fristående 

rådgivning till bolaget.
27

   

Den klassiska revisorsrollen syftar till att utföra revisionsverksamhet i revisorslagens mening. 

Denna roll handlar om att revisorn med anledning av en lag, stadgebestämmelse hos 

klientbolaget eller ett avtal utför granskning av bolagets finansiella information samt 

förvaltning. Det är av stor vikt att den rapport revisorn lämnar ska kunna nyttjas av andra 

intressenter än uppdragsgivaren. Det vanligaste uppdraget inom den klassiska revisorsrollen 

är utförandet av lagstadgad revision i aktiebolag. Denna typ av revisionsverksamhet är 

noggrant reglerad i lag samt i yrkesetiska regler om god sed.
28

  

                                                 
21

 FAR, Revision: en praktisk beskrivning, s 19. 
22

 Moberg (2006), Bolagsrevisorn: oberoende, ansvar, sekretess, s 34.  
23

 FAR, Revision: en praktisk beskrivning, s 20 f. 
24

 Moberg (2006), Bolagsrevisorn: oberoende, ansvar, sekretess, s 34. 
25

 FAR, Revision: en praktisk beskrivning, s 57. 
26

 Moberg (2006), Bolagsrevisorn: oberoende, ansvar, sekretess, s 34. 
27

 Moberg (2006), Bolagsrevisorn: oberoende, ansvar, sekretess, s 38. 
28

 FAR, Revision: en praktisk beskrivning, s 127. 
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I den utvidgade revisorsrollen, även kallad konsultrollen, riktar sig arbetsuppgifterna mer till 

vad uppdragsgivaren vill ha ut av revisorn.
29

 I denna roll arbetar revisorn med vad som kallas 

för fristående rådgivning, vilket syftar till de rådgivningstjänster revisorn utför som inte har 

ett nära samband med revisionen.
30

 Det finns dock viktiga undantag att ta i beaktande. När en 

revisor utför fristående rådgivning till samma bolag som denne även utför 

revisionsverksamhet hos finns det begränsningar uttryckta i lag och i de yrkesetiska reglerna 

om god sed. Det viktigaste är att den fristående rådgivningen inte får resultera i att revisorn 

blir partisk samt osjälvständig i revisionsverksamheten, alltså i den klassiska revisorsrollen. 

När revisorn konsulterar bolag som inte är det bolag som revisorn har som klient i 

revisionsverksamheten är inte reglerna lika hårda. Dock måste alltid en revisor ta hänsyn till 

de grundläggande yrkesetiska regler som finns. Dessa yrkesetiska regler innebär att revisorn 

vid alla tillfällen måste vara objektiv i sina ställningstaganden samt alltid utöva revisorsyrket 

med integritet.
31

  

Den mest förekommande arbetsuppgiften inom revisorns yrkesroll är så kallade 

bestyrkandeuppdrag vilket innebär uppdrag där revisorn uttalar en åsikt om historisk finansiell 

information. Dessa uttalanden kan antingen göras med hög men inte absolut säkerhet eller 

med begränsad säkerhet. Resultatet ska sedan redovisas skriftligt i en revisionsberättelse och 

ska tydligt visa vilken typ av säkerhet revisorn ger det granskade materialet. Det är denna 

revisionsberättelse som är själva målet med revisionen.
32

  

Det är viktigt att ha i åtanke att revisorns yrkesverksamhet regleras olika beroende på vilken 

roll revisorn utövar. ABL reglerar vad revisorn ska och inte får göra inom aktiebolaget. RL, 

revisorsförordningen och den statliga myndigheten RN:s föreskrifter reglerar istället vad den 

auktoriserade och godkända revisorn får göra och Fars yrkesetiska regler stadgar riktlinjer för 

vad deras medlemmar ska samt får göra.
33

  

2.3 Oberoende revision 
För att revisorn ska kunna ge värdefull och trovärdig information angående bolagets 

finansiella ställning, som de olika intressenterna förväntar sig, är det av stor vikt att revisorn 

utgör en oberoende part.
34

 Intresset för oberoende revision har ökat allteftersom nya 

revisionsskandaler uppdagats. Ett exempel på en revisionsskandal var när Enrons revisor 

anklagades för att inte vara tillräckligt oberoende i och med att han ansågs beroende av de 

höga konsultintäkter han fick från Enron. Den höga ersättningen resulterade i att han inte 

vågade eller rent utav bortsåg från att ifrågasätta företagets redovisning och kunde således inte 

heller anses vara oberoende.
35

 

I förhoppning om att kunna garantera revisorns oberoende har detta reglerats i den svenska 

lagstiftningen.
36

 T.ex. finns det regler om jäv i ABL 9:17 vilken innebär att en revisor som 

utför revisionsverksamhet i ett bolag bl.a. inte får delta i ledningen av bolaget och äga aktier i 

bolaget. En annan viktig reglering i den svenska lagstiftningen för att säkerställa revisorns 

oberoende är tillämpningen av den så kallade analysmodellen, vilken finns uttryckt i RL.
37

 

Analysmodellen visar på omständigheter då en revisor ska neka till att utföra ett 

                                                 
29

 FAR, Revision: en praktisk beskrivning, s 127 f. 
30

 Carrington, Revision, s 184. 
31

 FAR, Revision: en praktisk beskrivning, s 127 f. 
32

 FAR, Revision: en praktisk beskrivning, s 21 ff. 
33

 FAR, Revision: en praktisk beskrivning, s 128 f. 
34

 Carrington, Revision, s 185 f; FAR, Revision: en praktisk beskrivning, s 112. 
35

 Carrington, Revision, s 186.  
36

 Carrington, Revision, s 187. 
37

 Carrington, Revision, s 187. 
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revisionsuppdrag som kan riskera att dennes opartiskhet eller självständighet undermineras. 

De omständigheter då en revisor ska avsäga sig ett revisionsuppdrag finns reglerade i RL 21 

§.  

2.4 God revisions- och revisorssed 
Som tidigare nämnts så ska revisorn granska bolagets årsredovisning samt bokföring och 

styrelsens och vd:s förvaltning. Denna granskning ska vara så ingående och omfattande som 

god revisionssed kräver, ABL 9:3. God revisionssed handlar om kunskap, erfarenhet och 

professionellt omdöme och innebär med andra ord på vilket sätt en revision ska genomföras. 

God revisionssed finns inte formulerat i lagstiftningen utan utvecklas med hjälp av 

internationell sed, av Far, av RN samt av domstolarnas praxis.
38

 Se kapitel 3 för mer 

information om Far samt RN. Tanken bakom att inte lagstifta vad god revisionssed innebär är 

att vid lagstiftning av denna norm finns det en risk att revisionen begränsas. Ett annat problem 

med att lagstifta definitionen av god revisionssed är att det skulle finnas ett ständigt behov av 

uppdateringar då man inte kan lagstifta till alla olika förhållanden. Det ligger istället på 

revisionsorganisationerna och RN att skapa vägledning till revisorerna angående omfattningen 

av deras granskning genom rekommendationer och yttranden.
39

  

Det är viktigt att skilja på god revisorssed och god revisionssed. God revisorssed är 

yrkesetiska regler för revisorer varav en viktig yrkesetisk regel är att upprätthålla en god 

revisionssed.
40

 Att revisorn ska iaktta god revisorssed uttrycks i RL 19 §. Även Far har varit 

med och skapat yrkesetiska regler för revisorer om vad som är god revisorssed. Dessa 

yrkesetiska regler utgör en grund för definitionen och är inte noga uttryckta. För mer 

detaljerade riktlinjer har Far även skapat kompletterande rekommendationer och uttalanden.
41

  

3. Normgivande organ 
 

I detta kapitel kommer läsaren att få en inblick i ett par av de organ som utfärdar de normer 

revisorer måste rätta sig efter. Först ges en kort inblick i de internationella reglerna vilka 

följs av en presentation av branschorganisationen Far och den statliga myndigheten 

Revisorsnämnden.   

 
3.1 Det internationella regelverket 
Genom Sveriges medlemskap i EU påverkar de rekommendationer, förordningar och direktiv 

EU skapat även oss.
42

 Ett av dessa direktiv är det åttonde bolagsdirektivet 2006/43/EG, även 

kallat revisorsdirektivet, vilket utformades i ett försök att skapa en harmoniserad syn för 

lagstadgad revision.
43

 Syftet med direktivet var i första hand att återskaffa förtroendet för 

lagstadgad revision hos investerare och konsumenter. EU ville även förbättra 

konkurrenskraften hos de europeiska företagen, förstärka rättigheterna hos aktieägarna, öka 

investeringssäkerheten samt garantera den inre marknadens fördelar.
44

 Det finns även 

internationella organisationer som arbetar för att standardisera revisionen genom att utveckla 

internationella standarder. En av de viktigaste aktörerna när det gäller utgivandet av 

                                                 
38

 FAR, Revision: en praktisk beskrivning, s 23 f. 
39

 Prop. 1997/98:99, Aktiebolagets organisation, s 142.  
40

 FAR, Revision: en praktisk beskrivning, s 24. 
41

 Moberg (2006), Bolagsrevisorn: oberoende, ansvar, sekretess, s 39. 
42

 EUR-Lex Ingång till EU-rätten, 17. Regler tillämpliga på företag: 17.10 Bolagsrätt. 
43

 2006/43/EG, s 1; FAR, Revision: en praktisk beskrivning, s 108. 
44

 Prop. 2008/09:135, Revisionsutskott m.m. – genomförande av 2006 års revisorsdirektiv, s 57. 
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internationella standarder är International Federation of Accountants, IFAC. IFAC är 

uppbyggt av nationella organisationer som i sina hemländer företräder revisionsbranschen. 

Far är den organisation som företräder Sverige i IFAC.
45

 Från och med år 2004 har Sverige 

använt sig av ett revisionsregelverk, revisionsstandard (RS), som skapats utifrån de 

internationella regelverk som IFAC:s kommitté International Auditing and Assurance 

Standards Board (IAASB) tagit fram.
46

 Dessa internationella regelverk heter International 

Standards on Auditing (ISA). Sverige har idag tagit ytterligare ett steg närmre de 

internationella regelverken i och med att all revision av räkenskapsår som börjar den 1 januari 

2011 eller senare ska tillämpa en direkt översatt svensk version av ISA. Dock är en 

modifiering av reglerna nödvändig så att de bättre passar de svenska revisionsförhållandena. 

Far har därför gett ut kompletterande normer i Samlingsvolymen 2011.
47

    

3.2 Revisorsnämnden 
Det åligger staten att se till att näringslivet har tillgång till godkända samt auktoriserade 

revisorer. RN är den statliga myndighet som har fått i uppgift att sköta denna uppgift.
48

 RN 

bildades den 1 juli 1995 som en markering från regeringens och riksdagens sida att visa att 

revisionen hade en stor betydelse för samhället samt en framträdande roll i kampen mot 

ekonomisk brottslighet.
49

 Enligt RL 3 § ska RN ansvara för följande arbetsuppgifter:       

 ”1. pröva frågor om godkännande, auktorisation och registrering enligt denna lag,  

 2. utöva tillsyn över revisionsverksamhet samt över revisorer, registrerade 

revisionsbolag och revisorer från tredjeland,  

 3. pröva frågor om disciplinära och andra åtgärder mot revisorer, registrerade 

revisionsbolag och revisorer från tredjeland, samt  

 4. ansvara för att god revisorssed och god revisionssed utvecklas på ett 

ändamålsenligt sätt.” 

Enligt RN är deras huvudsakliga uppgifter är att tillhandahålla näringslivet med auktoriserade 

och godkända revisorer samt att bedriva kontroll över dessa. För att uppfylla den första av 

deras huvudsakliga uppgifter anordnar RN en gång per termin prov för revisorsexamen och 

högre revisorsexamen. För att kunna ansöka om titeln godkänd respektive auktoriserad revisor 

krävs det att man klarar ett av dessa prov.
50

  När det gäller utövandet av tillsyn över revisorer 

har RN delat upp arbetet i fyra delar: systematisk och uppsökande tillsyn (SUT), löpande 

kvalitetskontroll, disciplinärenden och förhandsbesked. SUT innebär att RN granskar 

kvaliteten i särskilt utvalda revisorers samt revisionsbolags verksamhet. Om brister uppdagas 

öppnar RN ett disciplinärende för att avgöra om vederbörande bör påläggas en disciplinär 

åtgärd. Den löpande kvalitetskontrollen innebär att de arbetar systematiskt med att se till att 

revisionen som utförs håller en hög kvalitet. Far sköter denna kontroll av sina medlemmar och 

RN kontrollerar resterande revisorer. Vidare arbetar RN med att ta emot och pröva 

anmälningar mot godkända och auktoriserade revisorer samt revisionsbolag.
51

 Om RN 

uppdagar att en godkänd eller auktoriserad revisor eller revisionsbolag ej fullföljt sina 

skyldigheter kan RN besluta om en disciplinär åtgärd för vederbörande.
52

 De åtgärder som 

kan komma i fråga är varning, erinran samt upphävande av godkännande eller auktorisation 

                                                 
45

 Carrington, Revision, s 215. 
46

 FAR, ISA-volymen: IAASBs standarder för revision och kvalitetskontroll, s 3. 
47

 FAR, Fars samlingsvolym. Revision 2011, s 7.  
48

 Revisorsnämnden, Revisorsnämnden.  
49

 Revisorsnämnden, Revisorsnämndens historia i korthet.   
50

 Revisorsnämnden, Revisorsnämnden.  
51

 Revisorsnämnden, Tillsyn.   
52

 Revisorsnämnden, Revisorsnämnden.   
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enligt RL 32 §. RN kan också genom förhandsbesked pröva särskilda frågor gällande 

revisorers oberoende.
53

  Slutligen, som det uttrycks i RL 3 § 4p. har RN också ett ansvar att se 

till att god revisions- och revisorssed utvecklas på ett ändamålsmässigt sätt. Denna uppgift 

fullföljer RN genom att publicera föreskrifter, uttalanden samt de ställningstaganden de fattat 

vid frågor om disciplinär åtgärd. Dessa ställningstaganden finns i RN:s praxissamling.
54

    

3.3 Far 
Far är en branschorganisation för revisorer och rådgivare som bildades 1 september 2006 i 

och med att de två revisorsföreningarna Föreningen Auktoriserade Revisorer (FAR) och 

Svenska Revisorssamfundet (SRS) gick ihop.
55

 Syftet med deras verksamhet är enligt deras 

stadgar 1 § att: ”tillvarata medlemmarnas allmänna yrkesintressen genom att leda 

utvecklingen av professionella och regulatoriska frågor i syfte att bidra till branschens 

affärsmässiga förutsättningar samt skapa värde och förtroende inom näringsliv och 

samhälle”.
56

 För att uppnå detta syfte arbetar Far med att utveckla revisions- och 

rådgivningsbranschen, både nationellt och internationellt, genom att skapa rekommendationer, 

yrkesetiska regler, remissverksamhet samt ge sina medlemmar utbildning och rådgivning.
57

 

Bland de viktigare uppgifterna hos Far är skapandet av föreskrifter av god revisions- och 

revisorssed, vilket Far arbetar med både på ett nationellt och på ett internationellt plan.
58

    

4. Tystnadsplikt  
 

Detta kapitel inleds med vad aktiebolagslagen stadgar om revisorns tystnadsplikt, hur det 

påverkar revisorn i dess arbete och hur lagtexten kan tolkas. Därefter kommer en redogörelse 

för bakgrunden till införandet av tystnadsplikten. Kapitlet avslutas med en beskrivning av 

vilka sanktioner en revisor kan drabbas av vid brott mot tystnadsplikten.    

 
4.1 Vad säger lagen? 
Det är som tidigare nämnt av stor vikt för revisorn att företagsledningen har förtroende för 

denne. Genom införandet av tystnadsplikten har lagstiftaren hittat ett sätt att tillförsäkra 

revisionsklienten att den känsliga information som de delger sin revisor ej får spridas vidare.
59

 

Tystnadsplikten hos en revisor regleras både i ABL 9:41 och i RL 26 §. Den finns också 

reglerad i Fars yrkesetiska regler, regel 5.
60

 I denna uppsats kommer enbart ABL:s definition 

på tystnadsplikten att redogöras för.    

ABL 9:41: 

”Revisorn får inte till en enskild aktieägare eller till någon utom stående obehörigen lämna 

upplysningar om sådana bolagets angelägenheter som revisorn får kännedom om när han 

eller hon fullgör sitt uppdrag, om det kan vara till skada för bolaget”. 

                                                 
53

 Revisorsnämnden, Tillsyn.   
54

 Revisorsnämnden, Revisorsnämnden.    
55

 Far, Branschorganisationen för revisorer och rådgivare. 
56

 Far, STADGAR FÖR DEN IDEELLA FÖRENINGEN Far – branschorganisationen för revisorer och 

rådgivare, s 1.  
57

 Far, Branschorganisationen för revisorer och rådgivare; Far, STADGAR FÖR DEN IDEELLA FÖRENINGEN 

Far – branschorganisationen för revisorer och rådgivare, s 1. 
58

 Carrington, Revision, s 212. 
59

 Carrington, Revision, s 56. 
60

 FAR, EtikR1 Yrkesetiska regler, s. 10.  
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En revisor i ett aktiebolag är bunden av tystnadsplikt vilket i korthet innebär att det revisorn 

får reda på inom arbetet inte får föras vidare. Det finns dock undantag från revisorns 

tystnadsplikt. En revisor har en skyldighet att vid en årsstämma svara på årsstämmans frågor 

om det inte väsentligt kan skada bolaget (ABL 9:45). Det finns även krav på att revisorn ger 

upplysningar, så kallad upplysningsplikt, till bland annat medrevisor, lekmannarevisor, ny 

revisor, konkursförvaltare och undersökningsledare under förundersökning i brottmål (ABL 

9:46).
61

 Enligt prop. 2004/05:85 Ny aktiebolagslag utesluter inte ABL 9:41 att revisorn får 

lämna ut harmlösa uppgifter om klientbolaget.
62

 Det finns dock tillfällen då revisorn inte 

enbart är tvungen att ge ut upplysningar utan även måste anmäla om han misstänker att 

bolaget har begått ett brott. Det är detta som kallas för anmälningsskyldighet (ABL 9:42-

44).
63

 Mer om detta i kapitel 5.    

Enligt Far så skulle inte revisorn kunna sköta sitt arbete utan tystnadsplikten. För att kunna 

granska ett bolag på ett korrekt och rättvist sätt behöver revisorn få in så mycket information 

som möjligt. Om bolaget skulle misstänka att revisorn för denna information vidare kan det 

leda till att revisorn inte får all den information han behöver för att kunna fullfölja sitt arbete 

på bästa tänkbara sätt. Ytterligare en positiv aspekt med tystnadsplikten är att revisorn inte får 

använda sina kunskaper om bolaget för egen vinning eller för att skada annan.
64

   

4.2 Motiv till införande 
I förarbetena till nuvarande ABL (2005:551) ansåg regeringen att dåvarande ABL:s 

(1975:1385) stadgar gällande revisors tystnadsplikt skulle överföras till den nya lagen.
65

 

Dock, under åren som gått har dessa bestämmelser om revisors tystnadsplikt bearbetats. För 

att få förståelse om bakgrunden till införandet kommer jag därför att först att kort redogöra för 

lite historik kring införandet av tystnadsplikten. Därefter följer en redovisning av motiven till 

paragrafen utifrån prop. 1975:103 Regeringens proposition med förslag till ny aktiebolagslag, 

m.m. samt prop. 2004/05:85 Ny aktiebolagslag.  

4.2.1 Historia 

Vi har länge i Sverige haft regler kring revisorers tystnadsplikt. Dock, i ABL 95 fanns det 

ingen specifik regel gällande revisors tystnadsplikt. Däremot fanns det en ansvarsregel för 

revisorer som i praktiken skulle kunna klassificeras som en typ av tystnadspliktsregel. Enligt 

denna ansvarsregel ansvarade en revisor för uppkommen skada om denne visade grov 

vårdlöshet eller försummelse vid fullgörandet av sitt uppdrag. Den första uttryckliga regeln 

om revisorns tystnadsplikt infördes först i ABL 10.
66

 Bestämmelsen har sedan dess funnits 

med i vår ABL, dock har den under årens gång aktualiserats
67

.  

4.2.2 Prop. 1975:103 Regeringens proposition med förslag till ny aktiebolagslag, 

m.m. 

Utredningen till prop. 1975:103 föreslog att tystnadsplikten för revisorer skulle gälla de 

upplysningar revisorn tagit del av vid fullgörandet av sitt uppdrag. I prop. 1975:103 ansågs 

det, som i utredningen, rimligt att en revisor ej skall få lämna ut uppgifter till enskild 

aktieägare eller utomstående om detta kan leda till att bolaget kommer att lida skada av detta. 

Däremot ansågs det inte rimligt att en revisorns tystnadsplikt även skulle gälla upplysningar 

                                                 
61

 FAR, Revision: en praktisk beskrivning, s 119. 
62

 Prop. 2004/05:85, Ny aktiebolagslag, s 647.  
63

 FAR, Revision: en praktisk beskrivning, s 119. 
64

 FAR, Revision: en praktisk beskrivning, s 119. 
65

 Prop. 2004/05:85 Ny aktiebolagslag, s 325. 
66

 Moberg (1986), Bolagsrevisorn: oberoende, ansvar, sekretess, s 199. 
67

 Jfr Moberg (1986), Bolagsrevisorn: oberoende, ansvar, sekretess, s 199 ff. 
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som skulle kunna lämnas utan att skada bolaget.
68

 Formuleringen i lagtextens första stycke 

blev därav att en revisor inte får till enskild eller utomstående lämna upplysningar gällande 

bolaget som denne tagit del av vid fullgörandet av sitt uppdrag om det kan leda till skada för 

bolaget. Då lagtexten stadgar att revisors tystnadsplikt endast gäller mot aktieägare och 

utomstående betyder det med andra ord att den inte gäller gentemot bolagsstämman. 

Huvudregeln är att en revisor inte kan vägra att ge ut upplysningar som bolagsstämman 

kräver. Dock visar utredningen till prop. 1975:103 att även om bolagsstämman begär att få 

tillgång till upplysningar av revisorn finns det omständigheter som gör att denne inte är 

skyldig att följa dess begäran. Det kan t.ex. vara så att revisorn anser att den av 

bolagsstämman begärda upplysningen inte nödvändigtvis behövs lämnas ut för att 

bolagsstämman skall kunna fatta beslut gällande ledningens förvaltning eller annan viktig 

fråga, samt att utlämnandet av dessa uppgifter skulle kunna skada bolaget. Exempel på sådana 

uppgifter kan vara en betydelsefull affärshemlighet eller en hemlig teknisk metod.
69

 I 

utredningen ansågs det att revisorns tystnadsplikt i varje fall skulle gälla vid de tillfällen det 

inte fanns en verklig bolagsmajoritet, utan endast en tillfällig stämmomajoritet som begärde 

upplysningarna. I prop. 1975:103 gjordes bedömningen att det inte skulle ligga på revisorns 

ansvar att pröva frågan om majoriteten inom bolagsstämman var den verkliga majoriteten 

eller inte. Med andra ord, det skulle inte ligga något hinder för revisorn att lämna ut uppgifter 

om bolaget till bolagsstämman på grund av ovannämnda motivering.
70

 I prop. 1975:103 

föreslogs det då att andra stycket i paragrafen som behandlar tystnadsplikten skulle stadga att 

en revisor är skyldig att lämna de upplysningar som bolagsstämman begär såtillvida det inte 

skadar bolaget. Detta skulle dock inte gälla upplysningar som genom annan lag eller 

författning är sekretessbelagda. När det gällde denna del av paragrafen ställde sig det svenska 

revisorssamfundet emot detta förslag. De ansåg att lagtexten skulle formuleras på det sätt att 

en revisor alltid skulle behöva lämna den av aktieägare begärda upplysningen om inte 

ordföranden på bolagsstämman skulle motsätta sig detta. Anledningen till detta menade de var 

att det många gånger kan vara mycket svårt för en revisor att bedöma om den upplysningen 

det gäller kan utgöra skada för bolaget eller inte. Genom att istället lägga den avvägningen på 

ordföranden i bolagsstämman skulle ansvaret ligga på rätt bolagsorgan.
71

  

4.2.3 Prop. 2004/05:85 Ny aktiebolagslag 

I prop. 2004/05:85 ansåg regeringen att den dåvarande lydelsen av revisorns tystnadsplikt i 

det stora hela även skulle gälla i den nya ABL.
72

 Det fanns dock skilda meningar om detta. 

Lagrådet ifrågasatte om det fanns skäl att behålla bestämmelsen i ABL. Anledningen till detta 

var att när det gäller revisorns tystnadsplikt i aktiebolaget finns det bestämmelser i två lagrum, 

ABL och RL. Problem uppkommer då dessa två bestämmelser inte är enhetligt utformade och 

revisorer i aktiebolag måste rätta sig efter båda bestämmelserna. Skillnaden ligger i att enligt 

RL får inte revisorn lämna ut information om bolaget även om det kan ske utan att bolaget 

skadas. Bestämmelsen i ABL kräver som tidigare nämnt att det handlar om information som 

kan skada bolaget om tystnadsplikten ska gälla.
73

 Regeringen ansåg dock inte att det fanns 

skäl att ta bort bestämmelsen om revisors tystnadsplikt i ABL. Skälen de angav för detta var 

att bestämmelserna i ABL och RL har olika lydelse, syfte och rättsverkan. Bestämmelsen om 

revisors tystnadsplikt i ABL är skapad för att ge aktiebolaget skydd medans bestämmelsen i 

RL mer kan ses som yrkesetiska normer för revisorn. Skillnaden i de båda bestämmelserna är 
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också tydlig när det gäller vilka sanktioner som blir aktuella vid brott mot lagrummen. Om en 

revisor bryter mot bestämmelsen i ABL kan denne bli skyldig att utge skadestånd utifrån 

ABL:s skadeståndsregler.
74

 Om en revisor däremot bryter mot bestämmelsen i RL blir inget 

skadestånd aktuellt utan det är då upp till RN att utreda om revisorn skall ges en disciplinär 

åtgärd. Bestämmelsen i RL är även den bestämmelse som blir tillämplig i de fall en revisor 

olovligen lämnar ut information om bolaget efter denne har avslutat sitt revisionsuppdrag. I 

dessa fall är inte ABL tillämplig. I och med dessa argument ansåg regeringen att det var 

nödvändigt att bibehålla båda bestämmelserna i den nya ABL.
75

       

4.3.2.1 Undantag från revisors tystnadsplikt 

Det finns dock undantag från revisorns tystnadsplikt. Som tidigare nämnt gäller inte 

tystnadsplikten som regleras i ABL sådana upplysningar om klientbolaget som ej kommer att 

orsaka någon skada för bolaget. I denna situation handlar det främst om uppgifter som anses 

harmlösa. Dock, revisorn har även en rätt att lämna ut upplysningar till annan om revisorn 

säkert vet med sig att den som tar emot upplysningarna inte kommer att föra dem vidare eller 

missbruka dem så att bolaget tar skada. Det finns även undantag där revisorn är skyldig att 

lämna upplysningar trots det finns risk för skada för bolaget.
76

 Dessa omständigheter finns 

reglerade i lag och är följande:   

 Tystnadsplikten gäller ej upplysningar som ska lämnas i revisionsberättelsen enligt 

ABL 9:23.  

 Revisorn ska även lämna de upplysningar som krävs till medrevisor, ny revisor, 

lekmannarevisor samt konkursförvaltare enligt ABL 9:46 

 Revisorn är också skyldig att bryta sin tystnadsplikt då det finns skäl att denne bör 

anmäla misstanke om brott till åklagare enligt ABL 9:44 

 Tystnadsplikten gäller inte heller i de fall det finns bestämmelser i annan lagstiftning 

som stadgar att revisorn är skyldig att lämna ut upplysningar. Detta gäller t.ex. för 

revisorer som arbetar i finansiella företag. RN har även rätt att kräva upplysningar som 

revisorn inte kan neka till att lämna ut.  

 Revisorn har också en upplysningsskyldighet gentemot granskningsmyndigheter som 

arbetar inom skatte- och avgiftsområdet. Se ABL 9:34 & 37.
77

 

4.3 Sanktioner vid brott mot tystnadsplikten 

4.3.1 Sanktioner enligt ABL 
Det finns inga bestämmelser i ABL om straff gällande en revisor som brutit mot sin 

tystnadsplikt.
78

 Om en revisor däremot uppsåtligen eller avsiktligt skadat klientbolaget under 

fullgörandet av sitt uppdrag blir denne skadeståndsskyldig för dessa skador enligt ABL 29:2. 

Med skada syftar ABL 29:2 till ekonomisk skada.
79

 Det är av vikt att påpeka att om ABL:s 

regler om skadestånd ska kunna tillämpas när revisorn brutit mot sin tystnadsplikt måste 

bolaget på ett korrekt sätt kunna visa att de lidit av en ekonomisk skada. Med andra ord, om 

bolaget inte lidit av någon ekonomisk skada till följd av revisorns handlande kan således inte 

heller bolaget använda sig av ABL:s skadeståndsregler.
80

 Det finns dock andra sanktioner 

bolaget kan genomföra om de anser att revisorn brutit mot sin tystnadsplikt. 
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77

 Andersson, Johansson & Skog, Aktiebolagslagen: en kommentar. D. 1, kap. 1-10, s 9:92 f. 
78

 Moberg (2006), Bolagsrevisorn: oberoende, ansvar, sekretess, s 191. 
79

 Moberg (2006), Bolagsrevisorn: oberoende, ansvar, sekretess, s 191. 
80

 Moberg (2006), Bolagsrevisorn: oberoende, ansvar, sekretess, s 191. 



 

13 

 

Företagsledningen kan kräva att den som utnämnt revisorn även avskiljer denne från sitt 

uppdrag. Denna typ av sanktion kan nämligen ske utan att skadestånd utdöms.
81

 

4.3.2 Sanktioner enligt RL 
Det finns även bestämmelser om disciplinära åtgärder i RL 32-35 §§ som kan drabba en 

revisor som brutit mot sin tystnadsplikt. Det är upp till RN att fatta beslut om revisor bör 

åläggas en disciplinär åtgärd eller ej. De disciplinära åtgärder som kan komma att bli aktuella 

är erinran eller en varning samt i mycket allvarliga fall återkallande av revisors godkännande 

eller auktorisation.
82

 Det går dock att överklaga deras beslut till förvaltningsdomstol enligt RL 

36 §.    

4.3.3 Sanktioner enligt BrB 
Vid vissa grövre fall av revisors brott mot tystnadsplikten kan reglerna i brottsbalken 

(1962:700) (BrB) 10:5 bli aktuella.  Det brott som då kan bli aktuellt är trolöshet mot 

huvudman och innebär att revisorn missbrukat sin förtroendeställning emot bolaget. Dock 

behöver revisorn uppfylla rekvisiten företroendeställning i förhållande till bolaget och att för 

annans räkning sköta ekonomisk angelägenhet eller utöva tillsyn över skötseln för att 

tillämpning av denna regel ska vara aktuell. Båda dessa rekvisit kan revisorn anses uppfylla i 

och med dennes ställning och arbetsuppgifter i bolaget.
83

 Med detta sagt är det klart att BrB 

10:5 kan tillämpas om revisorn brutit sin tystnadsplikt. För att få en fällande dom krävs det att 

den information revisorn olovligt spridit kan medföra skada. Med skada menas att det finns en 

betydlig risk att bolaget får en slutlig förlust. Om bolaget inte kan påvisa denna risk för förlust 

kan inte heller bestämmelserna i BrB 10:5 nyttjas.
84

 Bestämmelserna i BrB 20:3 som 

behandlar brott mot tystnadsplikt är ej aktuella vid revisors brott mot tystnadsplikten vilket 

stadgas i ABL 30:1 5st.
85

     

5. Anmälningsskyldighet  
 

Detta kapitel inleds med vad aktiebolagslagen stadgar om revisorns anmälningsskyldighet, 

hur det påverkar revisorn i dess arbete och hur lagtexten kan tolkas. Därefter kommer en 

redogörelse för bakgrunden till införandet av anmälningsskyldigheten. Kapitlet avslutas med 

en beskrivning av vilka sanktioner en revisor kan drabbas av vid brott mot 

anmälningsskyldigheten.   

 
5.1 Vad säger lagen?  

Som jag tidigare nämnt har revisorer sedan 1999 fått en utökning av sina arbetsuppgifter 

genom införandet av revisorers anmälningsskyldighet vilken finns reglerad i vår nuvarande 

ABL.
86
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ABL 9:42: 

”En revisor ska vidta de åtgärder som anges i 43 och 44 §§, om han eller hon finner att det 

kan misstänkas att en styrelseledamot eller den verkställande direktören inom ramen för 

bolagets verksamhet har gjort sig skyldig till brott enligt någon av följande bestämmelser: 

1. 9 kap. 1, 3, 6 a och 9 §§, 10 kap. 1, 3, 4 och 5 §§ samt 11 kap. 1, 2, 4 och 5 §§ 

brottsbalken, och 

2. 2, 4, 5 och 10 §§ skattebrottslagen (1971:69).” 

En revisor har, som lagrummet ovan stadgar, en skyldighet att anmäla vd eller styrelseledamot 

om revisorn misstänker att de i fullgörandet av sina uppdrag gentemot bolaget har gjort sig 

skyldiga till vissa brott.
87

 Enligt ABL 9:43 1 st. ska revisorn underrätta styrelsen om sina 

brottsmisstankar utan oskäligt dröjsmål. Finns dock undantag då revisorn inte behöver 

underrätta styrelsen och det handlar om de fall då revisorn kan anta att styrelsen inte skulle 

vidta några åtgärder för att avhjälpa den ekonomiska skadan av brottet alternativt 

underrättelsen av annat skäl är meningslös eller strider mot syftet med 

underrättelseskyldigheten enligt ABL 9:43 2 st. Vid dessa undantag som nämns i ABL 9:43 2 

st. ska revisorn utan oskäligt dröjsmål anmäla denna misstanke till åklagare eller polis enligt 

ABL 9:44 3 st. Om underrättelse istället sker ska revisorn senast fyra veckor efter att denne 

underrättat styrelsen anmäla sina misstankar till åklagare enligt ABL 9:44 1 st. Detta gäller 

dock inte om styrelsen inom dessa fyra veckor har avhjälpt de skadliga effekterna av brottet, 

om brottet redan är anmält till åklagare eller polis eller om det misstänkta brottet är 

obetydligt, ABL 9:44 2 st. efter att revisorn har anmält misstanken om brottet till åklagare 

eller polis ska revisorn pröva om denne ska avgå eller ej enligt ABL 9:44 4st. Om inte 

styrelsen vidtar någon åtgärd inom fyraveckorsfristen blir revisorn tvungen att avgå från sitt 

uppdrag efter denne lämnat in sin anmälan till åklagare.
88

 

De brott som en revisor är tvungen att anmäla är: förskingring, trolöshet mot huvudman, 

bedrägeri, svindleri, bokföringsbrott, bestickning, penninghäleri, mutbrott, skattebrott, 

vårdslös skatteuppgift, försvårande av skattekontroll, olovligt förfogande, oredlighet mot 

borgenär, otillbörligt gynnande av borgenär och försvårande av konkurs eller exekutiv 

förrättning.
89

 

Reglerna i ABL gällande anmälningsskyldigheten betyder dock inte att revisorn är tvungen att 

regelbundet undersöka om brott begåtts i bolaget utan skyldigheten att anmäla infaller först 

efter misstanke om brott uppstått.
90

   

5.2 Motiv till införande 
I och med uppdagandet av flera skandaler inom näringslivet där revisorn skulle kunna haft en 

motverkande roll har flera länder infört regler om revisors anmälningsskyldighet. Genom att 

lägga denna skyldighet på revisorn finns det en förhoppning att den ekonomiska 

brottsligheten kan minska.
91

  Förslaget till att införa anmälningsskyldighet för revisorn 
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presenterades i prop. 1997/98:99, vilken antogs av riksdagen och började gälla den 1 januari 

1999.
92

  

5.2.1 Prop. 1997/98:99, Aktiebolagets organisation 

Innan 1999 var en revisor inte skyldig att anmäla misstankar om brott inom bolagets 

verksamhet till polis eller åklagare. Lagens bestämmelser gällande revisors tystnadsplikt 

resulterade i att revisorns möjlighet att anmäla begränsades. Revisorn fick ej självmant 

anmäla till polis eller åklagare om detta skulle kunna medföra att bolaget skulle lida skada. 

Om revisor misstänkte att brott eller ekonomiska oegentligheter begicks inom bolaget kunde 

revisorn enbart reagera genom att göra en anmärkning om detta i revisionsberättelsen samt att 

löpande meddela företagsledningen genom erinringar och påpekanden. Kommerskollegiums 

tillsynspraxis stadgade att även de brott revisorn upptäckte under fullgörandet av sitt uppdrag 

fick ej revisor anmäla utan bolagets tillstånd. Det fanns dock ett undantag när revisorn var 

tvungen att bryta mot sin tystnadsplikt och det var när en förundersökning om brott inletts. I 

dessa fall var revisorn skyldig att svara på förundersökningsledarens frågor.
93

       

 

I prop. 1997/98:99 skriver regeringen att det inte kan anses tillfredställande att revisorn ej kan 

reagera vid misstanke om brott eller ekonomiska oegentligheter mer än att göra en 

anmärkning i revisionsberättelsen alternativt genom att påtala problemen för 

företagsledningen. Dessa tillrättakommanden menar regeringen inte alltid är effektiva sätt att 

skydda bolaget samt dess intressenter. Påpekanden från revisorn till företagsledningen 

garanterar ej handlade och när det gäller revisorns möjlighet att göra anmärkningar i 

revisionsberättelsen brister det på att denna offentliggörs långt efter incidenten/incidenterna. 

Dessutom finns det inte heller någon myndighet som har till uppgift att specifikt granska 

revisionsberättelserna. Med dessa argument i åtanke menade regeringen att det fanns skäl att 

införa regler om revisors anmälningsskyldighet, vilka skulle ge revisorn en skyldighet att 

agera vid misstanke om att brott begåtts eller begås i bolaget.
94

  

För att regler gällande revisors anmälningsskyldighet skulle kunna införas var reglerna 

tvungna att ligga i linje med revisorns roll och arbetsuppgifter i bolaget. Revisorns arbete är 

inte ägnat enbart för bolaget och dess ägare utan revisorn skall även se till att intressenter 

utanför bolaget också skyddas. Med detta som bakgrund ansåg regeringen det fullt möjligt att 

utforma regler kring revisors anmälningsskyldighet så att revisorn i framtiden på ett effektivt 

sätt skulle kunna vidta åtgärder mot brott i bolaget som skulle kunna skada bolaget eller dess 

intressenter. Att införa regler gällande revisorns anmälningsskyldighet skulle inte hindra 

revisorn från att utföra sitt arbete, utan reglerna skulle överensstämma väl med revisorns 

kontrollerande funktion som denne innehar i bolaget.
95

 Regeringen var noggrann med att 

påtala att de regler om revisorns rätt eller skyldighet att anmäla som skulle införas inte skulle 

utformas så att de blev en del av ett straffrättsligt sanktionssystem. Avsikten med reglerna var 

att de skulle kunna användas som ett hjälpmedel för revisorn att kunna motverka brott. I och 

med denna formulering av reglerna ansåg regeringen att reglerna utan problem skulle kunna 

kombineras med revisorns yrkesroll.
96

 Regeringen fick dock in ett flertal remissvar som 

påpekade att dessa regler skulle försvåra arbetet för revisorn. Detta med anledning av att 

revisorns arbete är beroende av den information denne får ifrån bolaget och med regler om 

anmälningsskyldighet finns det risk att företagsledningen väljer att begränsa 

                                                 
92

 Sveriges riksdag, Lagutskottets betänkande 1997/98:LU26 Aktiebolagets organisation, m.m.  
93

 Prop. 1997/98:99, Aktiebolagets organisation, s 147. 
94

 Prop. 1997/98:99, Aktiebolagets organisation, s 148. 
95

 Prop. 1997/98:99, Aktiebolagets organisation, s 148f. 
96

 Prop. 1997/98:99, Aktiebolagets organisation, s 149. 



 

16 

 

informationsflödet. För att komma till bukt med detta problem ansåg regeringen att det skulle 

införas vissa undantag från reglerna gällande anmälningsskyldigheten. Dessa undantag skulle 

främst gälla när en ekonomisk oegentlighet inträffat men som redan åtgärdats och således inte 

längre utgör någon skada för bolaget och dess intressenter.
97

 I prop. 1997/98:99 framgår det 

t.ex. att en revisor som misstänker brott bör få en chans att undersöka misstanken innan denne 

anmäler i förhoppning om att få felet avhjälpt.
98

  

När en revisor ska anmäla sina misstankar angående brott ska revisorn underrätta styrelsen 

utan oskäligt dröjsmål enligt ABL 9:43 1 st. I prop. 1997/98:99  angav regeringen att ”utan 

oskäligt dröjsmål” skulle bedömas från fall till fall. Det fanns remissinstanser som ansåg att 

definitionen ”utan oskäligt dröjsmål” var alldeles för vag. Regeringen menade att det var 

viktigt att det fanns en begränsning för hur lång tid företagsledningen fick ha på sig för att 

åtgärda skadan. Om inte skadan kunde åtgärdas snarast var det viktigt att misstanken om 

brottet utreddes så fort som möjligt ihop om att skydda bolagets intressenter. Regeringen gav 

därför i prop. 1997/98:99 ett förslag om att införa en längsta tidsfrist för anmälan till åklagare 

eller avhjälpande åtgärd på två veckor.
99

  

Vidare var flertalet remissinstanser oroliga för att revisorn saknade den straffrättsliga 

kompetens som skulle vara nödvändig för att kunna avgöra vilka brott som bör anmälas eller 

inte. Regeringen var medveten om att felaktiga anmälningar skulle kunna resultera i stora 

skador för bolagen och ansåg därav att anmälningsskyldigheten endast skulle gälla vid vissa 

brott.
100

 Då revisorn besitter en särskild kompetens när det gäller att granska den finansiella 

informationen i bolag ansåg regeringen det lämpligt att revisorns anmälningsskyldighet endast 

skulle gälla ekonomiska brott vilka kan skada bolaget eller dess intressenter.
101

        

Motiveringen regeringen gav till varför det skulle utformas en skyldighet och inte en rätt att 

anmäla var på grund av att det annars skulle skapa svåra överväganden för revisorn. Det 

skulle dessutom ges en större preventiv effekt då företagsledningen skulle vara medvetna om 

att det inte finns något förhandlingsutrymme i denna fråga.
102

   

5.2.2 Prop. 2004/05:85 Ny aktiebolagslag  

I förarbetena till vår nuvarande ABL föreslog regeringen att reglerna gällande revisors 

anmälningsskyldighet skulle kvarstå.
103

 Branschorganisationen Svenska Revisorssamfundet, 

SRS, gav som förslag att revisorn inte skulle behöva avgå som revisor efter denne anmält sin 

misstanke om brott till en åklagare. Regeringen höll inte med SRS utan skrev i prop. 

2004/05:85 att en revisor ska inom två veckor avgå samt göra en anmälan till åklagare. Dock, 

om den ekonomiska skadan av brottet är avhjälpt eller om det misstänkta brottet redan 

anmälts till åklagare eller polis behöver inte revisorn anmäla och avgå. Lagstiftaren hade valt 

denna tidsfrist för revisorns anmälan för att det skulle finnas en möjlighet för styrelsen att 

vidta åtgärder för att kunna rätta till problemet. Regeringen ansåg dock i förarbetena till vår 

nuvarande ABL att denna tidsfrist borde ökas till fyra veckor. Bara för revisorn att kalla till ett 

sammanträde med styrelsen för att berätta om sina misstankar kan ta två veckor, vilket var 

den nuvarande tidsfristen. Regeringen var även av den meningen att det inte var något dåligt 

med att styrelsen skulle få mer tid till att vidta passande åtgärder för att åtgärda skadan. Den 
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längre tidsfristen skulle inte heller få några negativa effekter på brottsbekämpningen. 

Revisorn skulle dock fortfarande kunna anmäla utan någon tidsfrist om underrättelse till 

styrelsen framstår som meningslös.
104

      

5.3 Sanktioner vid underlåtelse av anmälningsskyldigheten 
Även en felaktig anmälan kan få allvarliga konsekvenser för bolaget. I prop. 1997/98:99 gav 

regeringen förslag på vilka sanktioner bolagets revisor skulle kunna drabbas av om denne 

missbrukat sin anmälningsskyldighet.
105

  

5.3.1 Sanktioner enligt ABL 

Om revisorn fullföljer sin anmälningsskyldighet i enlighet men vad som stadgas i ABL 9:42-

44 §§ blir revisorn endast skadeståndsansvarig för skada i de fall denne lämnat felaktiga 

uppgifter som denne haft skälig anledning att anta vara felaktiga. Detta skadeståndsansvar 

regleras i ABL 29:2. Det utgår således inget skadeståndsansvar i de fall revisorn anmäler på 

grund av en felaktig straffrättslig bedömning från revisorns sida.
106

 I de situationer där 

revisorn har en skyldighet att anmäla men trots detta inte fullföljer sin anmälan och bolaget 

eller dess intressenter lider skada blir revisorn ej skadeståndsskyldig. Det finns två 

anledningar till detta beslut. För det första så skyddas bolag och dess intressenter redan genom 

de skadeståndssanktionerande bestämmelserna i ABL 9:5 gällande revisorns skyldighet till 

redogörelse samt revisionsberättelse. För det andra så kan de beslut som revisorn måste fatta 

angående att anmäla eller inte vara svårfattade vilket gör att skadeståndsskyldighet vid 

underlåtenhet av anmälningsskyldigheten ej borde utgå. Detta betyder dock inte att en revisor 

som underlåter att anmäla ej kan komma att drabbas av någon sanktion. För de revisorer som 

inte tar reglerna om anmälningsskyldigheten i beaktning finns det regler om sanktioner i 

RL.
107

          

5.3.2 Sanktioner enligt RL 

En revisor ska som sagt ej bli skadeståndsskyldig med anledning av att denne underlåtit att 

anmäla sina misstankar om brott till åklagare. Däremot kan en revisor som underlåtit att 

anmäla drabbas av disciplinära åtgärder enligt RL 32 §.
108

 Om det handlar om en situation där 

revisorn uppsåtligen handlat fel i sin revisionsverksamhet eller på annat sätt handlat 

ohederligt kan RN besluta om att dennes auktorisation eller godkännande upphävs. Vid 

mildare omständigheter får RN istället ge revisorn en varning eller erinran. I prop. 1997/98:99 

ansåg regeringen att dessa disciplinära åtgärder var tillräckliga för att kunna tillförsäkra att 

reglerna om anmälningsskyldighet skulle efterlevas.
109

 De nu nämnda disciplinära åtgärderna 

är desamma som revisorn kan drabbas av vid brott mot sin tystnadsplikt, se avsnitt 4.3. 
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6. Vad anser revisorerna om dessa principer? 
 

I detta kapitel kommer jag först att redogöra för en del av de resultat BRÅ kom fram till i sin 

rapport 2004:4 ”Revisorernas anmälningsskyldighet”. Därefter följer en presentation av de 

svar jag fått genom den mejl-intervju jag utförde med en auktoriserad revisor.  

 

6.1 BRÅ:s rapport 2004:4 ”Revisorernas anmälningsskyldighet” 
I BRÅ:s rapport från 2004 redogör de bland annat för resultatet av ett 30-tal uppsatser på 

högskolenivå som totalt gjort drygt 160 intervjuer med godkända samt auktoriserade revisorer 

runt om i Sverige.
110

 Jag kommer här att redogöra för några av de enligt mig viktigaste 

resultaten för min aktuella frågeställning.   

För en del av revisorerna var anmälningsplikten inget nytt, utan de hade redan innan arbetat 

på liknande sätt. Skillnaden menade revisorerna var att nu finns det en vägledning i lagtexten 

över hur man som revisor ska gå tillväga medan man förr använde sig av ”informella samtal” 

med styrelsen. Värt att notera är att i dessa situationer har det sällan handlat om allvarliga 

brott eller ekonomiska oegentligheter utan istället om mindre felaktigheter. Även vid tillfällen 

där det skett en felaktighet av något slag är oftast orsaken till problemet okunnighet och inte 

brottsligt uppsåt. Dessa felaktigheter rättas lätt till genom en öppen konversation mellan 

revisorn och dess klient där revisorn kan påpeka vad klienten bör göra för att rätta till 

problemet.
111

  

En sak som BRÅ upptäckt återkommer ofta i flera intervjuer är att många revisorer anser att 

det svåra med anmälningsskyldigheten är svårigheten som uppstår i och med tolkningen av 

lagtexten. I ABL 9:42 står det att ”om han eller hon finner att det kan misstänkas” att 

styrelseledamot eller vd är skyldiga till brott ska revisorn anmäla. Det problematiska blir här 

då att tolka begreppet ”kan misstänkas”.
112

 Åsikterna om vid vilken nivå av misstanke 

revisorn är skyldig att anmäla går isär. I BRÅ:s rapport visar de på att det skiljer sig mellan 

hur revisorer tolkar detta begrepp och hur representanter från åklagarmyndigheter uppfattar 

begreppet. Oftast anser revisorerna att det krävs en högre grad av misstanke än vad som 

stadgas i lagstiftningen och vad åklagarna anser. Många revisorer menar att om de skulle 

anmäla vid en så låg grad av misstanke som det stadgas i lagstiftningen skulle de först och 

främst bryta mot sin tystnadsplikt men de skulle även kunna skada det bolag de arbetar för. 

Om misstanken är felaktig skulle detta kunna leda till att revisorerna blir 

skadeståndsansvariga samt att de då också kommer att förlora klienter och deras eget 

anseende i onödan. Även om flertalet revisorer inte gärna anmäler vid en låg misstankegrad 

kan de däremot tänka sig att vid misstanke diskutera igenom saken med sina kollegor. Det 

framkommer tydligt i BRÅ:s rapport att det först är när revisorn är 100 procent säker på att 

det skett ett brott som denne är villig att träda fram och anmäla. Problemet med detta 

tillvägagångssätt är att revisorn då tar en väsentlig risk. Om det framkommer att en revisor 

borde ha anmält men ej gjort det så kan denne också bli straffad.
113

 För mer information om 

de sanktioner som kan bli aktuella se avsnitt 5.3.  

 

Det framgår även i BRÅ: rapport att tystnadsplikten är viktigare än anmälningsskyldigheten 

för några revisorer även om lagstiftningen stadgar annat. Andra revisorer menar att de 
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kontinuerligt måste göra en avvägning mellan dessa principer. Anmälningsskyldigheten kan 

komma att bli viktigare i framtiden allteftersom revisorer drabbas av sanktioner genom att ha 

brutit mot anmälningsskyldigheten. I rapporten redogör även BRÅ för olika hypotetiska 

scenarier de intervjuade revisorerna ansåg kunde vara anledningar till att inte anmäla. Ett 

orosmoment var att anmälan inte skulle leda någon vart. Myndigheterna har inte tid eller 

resurser att ta hand om alla anmälningar och om självklara brott avskrivs kan det verka 

avskräckande för andra revisorer så att de istället väljer att inte anmäla.
114

 En annan anledning 

till varför revisorer helst inte anmäler är den obehagskänsla som en anmälan kan ge revisorn. 

Det kan också vara så att revisorn inte vill avsäga sig ett uppdrag på ett välkänt bolag på 

grund av att en ”passiv” styrelseledamot begått ett brott. Ytterligare en anledning som kan få 

revisorer att inte anmäla är ekonomiska skäl. Detta gäller speciellt revisorer som har ett fåtal 

klienter. Ett problem som kan uppstå i och med att en revisor inte vågar anmäla i hopp om att 

bibehålla sina klienter är att revisorns oberoende kan komma att riskeras. Det är viktigt att 

revisorn känner att denne inte behöver vara rädd för att påtala saker om verksamheten i 

bolaget.
115

 Det är som tidigare nämnt oerhört viktigt för ett flertal intressenter att en revisor 

utgör en oberoende part så att denne kan ge värdefull och trovärdig information angående 

bolagets finansiella ställning.
116

  Det finns även en viss rädsla för att bli ålagda skadestånd vid 

felaktig anmälan som kan bidra till att revisorer istället väljer att inte anmäla.
117

     

6.2 Mejl-intervju med auktoriserad revisor 
Under den tid revisor X arbetat som auktoriserad revisor arbetade han i snitt med ett 20-tal 

klienter. Han anser sig ha haft en god relation med sina klienter. Han kan bara påminna sig 

om en gång då det hänt att den byrån han arbetade för förlorade en klient på grund av att 

klienten inte var säker på att tystnadsplikten inom byrån var tillräcklig. Detta var dock inte 

fallet påpekar han. På frågan vilken av principerna som var viktigast för honom som revisor 

svarade han tystnadsplikten samt oberoendet. Han påpekar även att tystnadsplikten gäller 

också mellan revisorer på samma revisionsbyrå. Det är inga andra personer än de som arbetar 

med en klient som får någon information. Beträffande anmälningsskyldigheten menar X att 

man som revisor i främsta rummet försöker att eftersträva självrättning av klienten och endast 

i yttersta nödfall göra en anmälan.  

På frågan om han upplevt att anmälningsskyldigheten skulle kunna vara ett hinder för honom 

att få ”rätt” samt tillräcklig information om bolaget svarar han nej och påpekar att revisorns 

roll är att vara ett stöd för klienten. Han upplevde inte heller i sitt arbete rädsla över att förlora 

någon klient på grund av anmälningsskyldigheten. Om en klient skulle ”mörka” för sin 

revisor är det i alla fall ingen klient han skulle vilja revidera. På frågan om han anser att 

anmälningsskyldigheten är en del av hans arbete eller en pålagd arbetsuppgift håller han med 

om det senare, dock anser han inte att det finns någon anledning att ge mer tyngd till 

tystnadsplikten likt en advokats tystnadsplikt. Anledningen till detta är att han anser att det är 

viktigt för samhället med rätt beskattning och man vill inte som revisor revidera ohederliga 

bolag och bolagsmän. På påståendet om han anser att det är hans jobb som revisor att agera 

som en kontroll- och tillsynsfunktion åt staten menar han att han egentligen inte tycker det 

men att även om så inte skulle vara fallet så skulle han ändock tvingas lämna en oren 

revisionsberättelse och påtala de felaktigheter som han uppdagat.  
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Gällande frågan om han anser att balansgången mellan dessa motsägelsefulla principer har 

utgjort problem i hans arbete svarar han att det egentligen inte varit något problem. Han anser 

också att han fått den information och utbildning han behövt inom området och varit fullt 

medveten om de sanktioner han skulle kunna drabbats av om han hade brutit mot någon av 

dessa principer.      

7. Analys  
 

I detta kapitel redogör jag för problematiken mellan de två principerna tystnadsplikt 

respektive anmälningsskyldighet. Detta görs genom en presentation av hur ABL 9:41 och 

9:42-44 kan tolkas och vilka problem som kan uppstå i och med dessa tolkningar. Kapitlet 

innefattar även en redogörelse för vilka problem dessa tolkningar kan leda till när det gäller 

tillämpningen av dessa paragrafer.   

 

7.1 Tolkning av bestämmelsen om tystnadsplikt 
Ett problem med lagstiftningen angående revisorns tystnadsplikt är hur paragrafen skall 

tolkas. I ABL 9:41 står det att man som revisor inte får ge ut upplysningar till enskild 

aktieägare eller till utom stående. Definitionen enskild ”aktieägare” utgör inte vidare någon 

problematik, däremot när det gäller tolkningen av ”utom stående” kan det bli mer 

problematiskt. Det finns nämligen inga uttalanden i förarbetena om hur denna definition ska 

tolkas. Enligt Moberg bör man vid svåra tolkningar av personer vilka har nära anknytning till 

bolaget analysera definitionen ”utom stående” i förhållande till bolagsorganen och bolagets 

funktionärer. Självfallet finns det även personer då definitionen ”utom stående” inte ställer till 

några tolkningsproblem. Ett exempel på en sådan ”utom stående” är en journalist.
118

 När det 

gäller vilken typ av information som omfattas av revisorns tystnadsplikt uttrycker ABL 9:41 

att det handlar om ”bolagets angelägenheter” vilka revisorn får kännedom om när denne utför 

sitt uppdrag. Självfallet kan revisorn få tillgång till information gällande bolaget även utanför 

utförandet av sitt egentliga uppdrag och då uppkommer frågan huruvida den informationen 

omfattas av tystnadsplikten. Svaret på denna fråga beror på hur man tolkar formuleringen 

”fullgöra sitt uppdrag”. Inte heller här finns det någon vägledning i förarbetena. En tolkning 

är att tystnadsplikten endast skall gälla då det handlar om information som revisorn får 

tillgång till under det egentliga revisionsarbetet. Dock är det mycket som talar för att 

tystnadsplikten skall omfatta all sådan information som revisorn får tillgång till under hela 

den period denne fullgör sitt uppdrag i bolaget. Enligt Moberg är det troligt att den senare 

tolkningen är den som skulle få bifall i domstol.
119

  

Vidare står det i paragrafen att revisorn inte ”obehörigen” får lämna upplysningar om bolaget. 

I och med denna formulering står det klart att revisorn inom vissa ramar får lämna 

upplysningar om bolaget. Det kan till exempel handla om att revisorn behöver råd gällande 

sitt revisionsuppdrag och då kan denne fritt rådgöra med annan om denna annan åtagit sig att 

inte sprida informationen vidare.
120

 Det finns även förklarat i lagkommentarerna till 

nuvarande ABL 9:41 vid vilka tillfällen det är tillåtet för en revisor att lämna ut upplysningar 

om bolaget, se även stycke 4.3.2.1 ”Undantag från revisors tystnadsplikt” för mer 

information. Dock, ett problem som kan uppstå är hur revisorn tolkar definitionen ”skada för 

bolaget”. Det är som sagt okej för en revisor att lämna ut upplysningar som ej kommer att 
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skada bolaget enligt bestämmelsen i ABL 9:41 och med skada syftar ABL till ekonomisk 

skada.
121

 Det är alltså bara om en revisor uppsåtligen eller avsiktligt skadar klientbolaget 

under fullgörandet av sitt uppdrag som denne blir skadeståndsskyldig för dessa ekonomiska 

skador enligt ABL 29:2. Men hur säker måste man som revisor vara för att våga lämna ut 

upplysningar? Om revisorn lämnar ut information som denne nästintill är säker på inte 

kommer att skada bolaget men ändock skulle leda till en skada finns det då risk att revisorn 

kommer att bli skadeståndsansvarig? Det kommer inte i detta fall att bli aktuellt med 

skadestånd då rekvisiten uppsåtligen eller vårdslöst ej kommer att vara uppfyllda, se ABL 

29:2. Däremot kan företagsledningen om de anser att revisorn har brutit mot sin tystnadsplikt 

avskilja revisorn från sitt uppdrag även om ingen ekonomisk skada skett.
122

 Det finns också 

risk att revisorn kan drabbas av disciplinära åtgärder enligt RL 32-35 §§.
123

  I den rapport 

BRÅ gjorde 2004 redogör de för att det bland annat finns en rädsla bland revisorer att bli 

skadeståndsansvariga vilket jag skulle påstå inte är en helt obefogad rädsla. Det finns också 

som jag sett en hel del andra sanktioner revisorn kan drabbas av oberoende av om bolaget har 

lidit skada eller inte.   

7.2 Tolkning av bestämmelsen om anmälningsskyldighet 
Även tolkningen av bestämmelserna gällande anmälningsskyldigheten kan ställa till med 

problem. Som tidigare nämnt så rapporterade BRÅ om att flera revisorer ansåg att en 

svårighet var att tolka definitionen ”kan misstänkas” som det står i ABL 9:42 1 st.
124

 Det är 

förståeligt då åsikterna om vilken nivå av misstanke det krävs för att anmäla kommer naturligt 

att vara olika. Åklagare och andra myndighetsutövande personer kommer ha en tendens att 

tycka att revisorer bör anmäla vid en lägre grad av nisstanke än vad revisorerna själva anser. 

Det finns också en risk att revisorerna kommer att anse att den grad av misstanke som krävs 

för att anmäla är högre än vad som är menat i lagstiftningen. Det framkom vidare i BRÅ:s 

rapport att många revisorer ansåg att om de skulle anmäla vid en sådan låg grad av misstanke 

som de anser stadgas i lagstiftningen skulle de bryta mot deras tystnadsplikt och kanske skada 

deras klient. Detta var inget de var villiga att göra om det fanns en chans att misstanken skulle 

vara fel eftersom det då skulle resultera i att de kanske skulle förlora deras klienter och 

eventuellt också bli skadeståndsskyldiga.
125

 Med detta sagt så kan det tala för att det inte 

borde ligga på revisorerna att göra denna bedömning. Det har tydligt visat sig att revisorer 

inte anser sig ha den kompetens som krävs för att kunna göra denna avvägning.       

När det gäller bestämmelsen i ABL 9:43 finns det även där definitioner som kan ställa till 

med problem gällande tolkningen av paragrafen.  Enligt ABL 9:43 1 st. ska revisorn 

underrätta styrelsen om sina brottsmisstankar ”utan oskäligt dröjsmål”. Det finns riktlinjer för 

hur denna definition ska tolkas i prop. 2004/05:85. Regeringen ansåg att den ”utan oskäligt 

dröjsmål” i praktiken ska innebära en tidsfrist på fyra veckor.
126

 Frågan är då om det inte 

skulle kunna förtydligas i paragrafen. Ska det behöva vara nödvändigt för en revisor att läsa 

förarbeten för att kunna göra en korrekt tolkning av bestämmelserna gällande 

anmälningsskyldigheten?  Även här kan det uppstå ett problem i och med revisorernas brist på 

kunskap inom detta område. De har troligtvis inte oftast den kunskapen som är nödvändig för 

att kunna göra korrekta bedömningar. 
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Slutligen, i ABL 9:44 2 st. 3 p. står det att revisorn ej behöver göra en anmälan om det 

misstänkta brottet är obetydligt. Hur gör man som revisor denna avvägning om brottet är 

”obetydligt”. Tolkningen av denna definition kommer med största sannolikhet att variera 

mellan olika revisorer och inte främst mellan revisorer och åklagare och andra 

myndighetsutövande personer. Det finns tydliga riktlinjer för vilka sorts brott revisorn har en 

anmälningsskyldighet i ABL 9:42 1 st. men det står inget om vilken grad. Gäller det då all 

form av bokföringsbrott t.ex. eller bara sådana bokföringsbrott som är inte är ”obetydliga”. 

Även här frågar jag mig själv om det är rimligt att en revisor ska behöva göra denna 

avvägning. Det kanske finns skäl för att lägga denna anmälningsskyldighet på ett annat organ.    

8. Avslutande diskussion & förslag till fortsatt forskning 
 

I detta kapitel presenteras de slutsatser jag dragit. Kapitlet avslutas med idéer till fortsatt 

forskning inom det i uppsatsen behandlade ämnet.   

 

Ett problem för revisorer när det gäller deras tystnadsplikt och anmälningsskyldighet är att de 

olika principerna arbetar mot olika intressenter. Tystnadsplikten är självfallet den viktigaste 

principen för aktieägarna i aktiebolaget medan intresset för att anmälningsskyldigheten ska 

skötas korrekt finns hos den svenska staten. Det råder inte heller något tvivel om att 

tystnadsplikten och revisorns oberoende är det viktigaste för revisorerna. När det gäller 

anmälningsskyldigheten vill revisorer helst hjälpa till genom att ge råd till sin klient så att 

klienten kan rätta till problemet. Det finns ett obehag inför att ta det så långt som att anmäla. 

Dock verkar inte detta vara enligt min mening vad lagstiftaren tänkt sig med 

anmälningsskyldigheten. Genom införandet av anmälningsplikten ville den svenska staten att 

revisorn skulle fungera som en kontroll- och tillsynsfunktion. När frågan ställdes till den 

revisor jag intervjuade om ansåg han det skulle ingå i hans yrkesroll att utöva denna sorts 

kontroll ansåg han att det inte ingick. Han poängterade däremot att även om han inte hade 

fungerat som statens kontrollorgan hade han likväl rapporterat om han funnit oegentligheter i 

det bolag han reviderat. Detta anser jag kan visa på att det egentligen inte har funnits ett 

behov av en anmälningsskyldighet för de revisorer som följt de riktlinjer som en revisor ska 

följa.    

En revisor har utöver tystnadsplikten och anmälningsskyldigheten ett ansvar att vara en 

oberoende part och de ska även i sin yrkesroll praktisera god revisions- och revisorssed. Med 

alla dessa krav kan en revisor omöjligt uppfylla alla riktlinjer. Detta tror jag kan vara en av 

anledningarna till att det finns så stora problem med kunskapsnivån hos revisorer gällande de 

brott de ska anmäla vid misstanke. Det ligger helt enkelt i min mening för mycket ansvar på 

en revisor i dagens läge att kunna göra en korrekt bedömning för vad som bör anmälas och 

vad som inte bör anmälas. Om en revisor gör fel avvägning, åt det ena eller det andra hållet, 

kan det leda till att revisorn får betala ett högt pris. Om en revisor anmäler en gång för mycket 

så kan det mycket väl leda till att företagare inte ”vågar” ta risken att anlita denna revisor. 

Även om bolaget inte har något att dölja så kan bolaget skadas oerhört mycket även om det 

handlar om en felaktig anmälan. Kunder kan redan ha fattat beslutet att de inte längre vill 

handla av det bolaget. Detta resulterar i att revisorn trots att denne har kvar sin licens inte 

längre kan arbeta inom sitt yrke. Revisorn kan också i riktigt allvarliga fall bli av med sin 

licens och till och med bli dömd till fängelse.  

Jag har genomgående under arbetet i denna uppsats sett att ett av de största problemen för 

revisorer kring dessa motsägande principer är hur tolkningen ska göras. För att kunna göra en 
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korrekt tolkning krävs det även att revisorn i fråga besitter den kunskap som krävs vilket för 

många revisorer inte verkar vara fallet. Denna brist på kunskap gör att revisorerna kommer att 

ha svårt att kunna fatta ett korrekt beslut gällande avvägningen mellan dessa två principer.  

Allt är med andra ord en tolkningsfråga samt en kunskapsfråga.  Kanske vore det bättre om 

anmälningsskyldigheten skulle läggas på ett annat organ inom bolaget. Frågan är då vilket 

organ som skulle te sig bättre lämpad att ta över denna skyldighet att anmäla vid misstanke 

om brott? Att undersöka denna fråga tror jag skulle kunna vara ett intressant upplägg för 

fortsatt forskning inom ämnet. 
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Bilaga 1 

Mejlförfrågan  
 

Hej! 

Tack så mycket att ni tar dig tid för detta. Kommer hjälpa mig mycket i min uppsats. Om ni 

vill vara anonym i uppsatsen så är det inga problem, säg bara till. Jag bifogar även min 

problemformulering samt syfte på min uppsats så ni kan ta del av dem om ni vill. Skulle vara 

evigt tacksam om jag kunde få svaren så fort som möjligt, helst senast måndag den 23 maj. 

Tack igen!  

Med vänliga hälsningar Susanna Sivertsson 

Intervjufrågor  

 Hur länge har du arbetat som revisor? 

 Hur många klienter i snitt har du som revisor? 

 Hur kombinerar du tystnadsplikten med anmälningsskyldigheten?  

 Vilken princip är viktigast för dig som revisor?  

 Hur påverkar det din relation till dina klienter?  

 Upplever du att anmälningsskyldigheten kan vara ett hinder för dig att få ”rätt” samt 

tillräcklig information om bolaget?  

 Är du rädd för att förlora klienter p.g.a. att du kanske måste anmäla? 

 Hur långt upplever du att tystnadsplikten sträcker sig? När måste du som revisor föra 

information vidare?  Med andra ord, var upplever du att gränssnittet dras mellan de 

båda principerna? 

 Finns det anledning att ge tystnadsplikten mer ”pondus”, likt en advokats 

tystnadsplikt?    

 Är du medveten om vilka sanktioner som kan drabba dig om du bryter mot de olika 

principerna? 

 Anser du att anmälningsskyldigheten är en del av ditt arbete eller är det en pålagd 

uppgift som lätt kan komma i andra hand? 

 Anser du att revisorn ska fungera som en kontroll- och tillsynsfunktion åt staten?  

 När anser du att revisorers anmälningsskyldighet ska träda in eller bör den tas bort 

helt?  

 Anser du att balansgången mellan dessa principer utgör ett problem i ditt arbete?  

 Har du fått tillräcklig information/utbildning när det gäller detta område? 


