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Research  
questions:   How does the auditor’s duty of confidentiality affect his obligation to 
   report?  
   How can the conflict between the auditor’s obligation to report and 
   duty of confidentiality be stabilized? 
 
Purpose: The purpose of this paper is to compile and analyse results from previous 

studies and investigate cases and documents from Ekobrottsmyndigheten to 
answer our research questions. 

     
Method:  This was a literature-constructed study with an abductive approach. It was 

based on two court cases and three documents from Ekobrottsmyndigheten. 
The results were analysed by a compilation of these as well as 15 articles.  

 
Conclusion: The study showed that even though the obligation to report should be applied 

as soon as the suspicion of economic crimes exists, many accountants report 
at a much later stage. Our analysis shows that the risk and fear of being 
reconsidered for their role in the company but also the risk of losing a strong 
client relationship is what lies behind the late reports. Since most of the 
discussion takes place in the workplace an outsider’s perspective can 
sometimes be needed. Our proposition is to open a hotline at 
Ekobrottsmyndigheten. Since both the parties are covered by confidentiality, 
the auditor can receive advice and thus it's possible to discuss ethical 
dilemmas with an outsider without breaking the confidentiality.    
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Frågeställning:  Hur påverkar tystnadsplikten revisorns syn på anmälningsskyldigheten? 

Hur kan konflikten stabiliseras mellan revisorns anmälningsskyldighet och 
tystnadsplikt? 

 
Syfte:    Syftet med denna uppsats är att genom att sammanställa och analysera 
   resultat från tidigare studier samt undersöka rättsfall och handlingar från 
   Ekobrottsmyndigheten för att besvara våra frågeställningar.  
 
Metod:  Studien var en litteraturstudie uppbyggd med en abduktiv ansats och 

baserades på två rättsfall samt tre handlingar från Ekobrottsmyndigheten. 
Dessa analyserades genom en sammanställning av dessa samt 15 
vetenskapliga artiklar.  

 
Slutsats: Studien visade att även fast revisorns anmälningsskyldighet inträder redan 

när misstanke om ekobrott föreligger väljer många revisorer att anmäla vid ett 
betydligt senare stadium. Det vår analys visar på är att det som ligger bakom 
detta är att det finns en rädsla från revisorn som riskerar att bli omprövad för 
sin roll i företaget men även en stark kundrelation. Eftersom den mesta 
diskussionen sker på arbetsplatsen kan det ibland behövas en utomståendes 
perspektiv. Vårt förslag är att öppna en telefonjour hos Ekobrottsmyndigheten 
som landets revisorer kan ringa in till. Eftersom båda parter omfattas av 
tystnadsplikten kan revisorn få råd och på så sätt går det att diskutera etiska 
dilemman med en utomstående utan att bryta tystnadsplikten. 
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1. Inledning  
I detta kapitel introducerar vi ämnet som vår studie behandlar. Frågeställningen presenteras efter en 
diskussion om varför problemet bör granskas. 

 
”... anmälningsskyldigheten i längden kommer att försvåra, fördyra och framförallt försämra 
revisionen, främst i mindre företag. Risken finns att företagarens attityd påverkas i negativ 
riktning då de inte vet om de kan lita på̊ revisorn” (Alm och Nilsson, 2000: 35, citerade av 
Larsson, 2004, s. 33-34).  

 
Detta var ett uttalande som Alm och Nilsson lämnade när revisorns anmälningsskyldighet infördes. 
Till en början var många revisorer skeptiska till den anmälningsskyldighet som infördes i svensk lag, 
att de vid misstanke om ekobrott skulle anmäla det till ekobrottsmyndigheten. De var rädda att det 
skulle skapa en konflikt med deras redan tidigare regel om tystnadsplikten. Idag har det gått 15 år 
sedan anmälningsskyldigheten infördes. Under åren har det gått att se att anmälningsplikten inte fått 
den förväntade utgång som många revisorer var rädda för. (Larsson, B. 2005a, refererad till i 
Engdahl & Larsson, 2015, s. 10) Men den har och skapar än idag ett dilemma hos många revisorer 
som är tvungna att väga tystnadsplikten mot anmälningsskyldigheten och besluten är inte alltid så 
enkla.  

1.1 Bakgrund 
En revisor är en person som väljs av en sammanslutning som exempelvis ett bolag för att planera, 
granska, bedöma och uttala sig om bolagets årsredovisning, bokföring och förvaltning. Revisorer 
arbetar antingen på en revisionsbyrå, som internrevisor eller inom en statlig och kommunal tjänst. 
(FAR, 2005, s.11)  
  
Revision behövs för att i företag kan det ställas särskilda krav på resultatet och där är det viktigt att 
de externa intressenterna kan lita på informationen de erhåller från bolaget. Eftersom styrelse och 
verkställande direktör har ansvaret över den information som når intressenterna finns revisorn där för 
att kvalitetssäkra den finansiella informationen. Med revisorn ökar trovärdigheten vilket är en 
förutsättning för ett väl fungerande näringsliv. (FAR, 2005, s.12) 
  
Revisionen görs för både de interna samt externa intressenterna. Bland de externa intressenterna 
finns staten och kommunen. Bolagets resultat ligger till grund för skatter och avgifter samt för de 
olika typer av stöd i form av bidrag som företaget kan få. Sannolikheten för att bolaget lämnar rätt 
uppgifter för att dessa skatter och bidrag betalas samt delas ut rätt ökar med revisorns arbete. Om 
bolaget inte sköter detta är det revisorns uppgift att rapportera det i sin revisionsberättelse. (FAR, 
2005, s.14) 
 
Revisionsberättelsen är målet med revisorns granskning. Revisorns arbete ökar trovärdigheten åt 
den finansiella informationen bolaget lämnar till sina intressenter men den ökar även tilltron till hur de 
som bär ansvaret, styrelse samt verkställande direktör, fullgör sina uppdrag för bolaget. (FAR, 2005, 
s.14) 
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Ekobrottsmyndighetens uppgift är att bekämpa och förebygga ekonomisk brottslighet. De samarbetar 
med Föreningen Auktoriserade Revisorer (FAR) om revisorernas anmälningsskyldighet vid 
misstanke om brott. Revisorerna har stor påverkan på ekobrottsbekämpningen både gällande 
anmälan men även utifrån ett brottsförebyggande perspektiv. (Ekobrottsmyndigheten, 2016) 
Revisorerna har sedan år 1999 haft en anmälningsskyldighet att vid misstanke om ekobrott meddela 
detta till åklagare eller polismyndighet. (Ekobrottsmyndigheten, 2013)  
 
Brott som utreds av Ekobrottsmyndigheten är bokföringsbrott, skattebrott, konkursrelaterade brott, 
brott mot aktiebolagslagen, marknadsmissbruksbrott samt brott mot EU:s finansiella intressen. 
Övriga ekobrott utreds av polis vid polismyndigheten och åklagare vid åklagarmyndigheten. 
(Ekobrottsmyndigheten, 2016)  

1.2 Problemdiskussion 
Åtgärderna om revisorns anmälningsskyldighet finns i Aktiebolagslagen (ABL) 9 kap 43 §. Där 
framgår det att revisorn, när hen finner att det finns misstanke att en styrelseledamot eller 
verkställande direktör begått ett ekobrott skall underrätta styrelsen om iakttagelsen. Enligt samma 
paragraf andra stycket behöver inte en underrättelse göras om det finns misstanke om att styrelsen 
inte kommer vidta denna åtgärd eller att underrättelsen av andra skäl är meningslös i förhållande till 
syftet med underrättelselagen Lag (2004:1183). En anmälan görs då istället direkt till åklagaren eller 
polismyndigheten. (Ekobrottsmyndigheten 2013) 
 
Enligt FAR:s allmänna villkor har revisorn även tystnadsplikt vilket är en viktig aspekt för revisorns 
förtroendeställning till klienten och bygger på ABL 9 kap 41 § där det framgår att revisorn inte får 
utge information om dennes klient till andra intressenter. I en artikel i tidningen Balans (2013) skriver 
Nydén och Orback att klienten ska kunna lita på att den information hen medger revisorn inte 
kommer tas vidare ut i omvärlden och till andra intressenter.   
 
Nydén och Orback fortsätter tala om att det bidrar till att en konflikt mellan dessa regelverk uppstår. 
Lagen om att revisorn är anmälningsskyldig bidrar till en inskränkning på revisorns tystnadsplikt och 
revisorn ställs inför en svår situation. De ställs inför ett val om vilken plikt de ska följa och måste göra 
ett avvägande samt ta ställning till vilken part av klient eller myndighet de ska vara trogen. Beroende 
på vilket val revisorn tar kommer en av parternas tillit att gå miste. Klienternas medvetenhet om 
revisorernas anmälningsplikt kan ha en inverkan på den affärsmässiga relation som finns mellan 
klient och revisor. Klienter som är medvetna om att de på grund av bristande kunskaper inom 
redovisning kan ha upprättat en felaktig årsredovisning kan finna en oro för att bli anmälda för 
ekobrott. Det kan bidra till en negativitet ur ett samhällsekonomiskt perspektiv där allt färre klienter 
som inte uppfyller kraven för revisionsplikt väljer att avstå från den tjänsten. På så sätt kan kvaliteten 
på redovisningen försämras och samhället får en felaktig bild utav bolagets ekonomiska situation. En 
bild av en ekonomisk situation där det med ägarens medvetenhet eller omedvetenhet kan 
förekomma ekobrott.  
 
Så, stämmer verkligen det svenska uttrycket ”tala är silver, tiga är guld”? Ska revisorn anmäla och 
hålla sig till anmälningsplikten eller ska revisorn vara tyst och hålla sig till sin tystnadsplikt? Det är ett 
dilemma som revisorn ställs inför och som skall undersökas närmare i denna studie. Därför är våra 
frågeställningar:  

● Hur påverkar tystnadsplikten revisorns syn på anmälningsskyldigheten? 
● Hur kan konflikten stabiliseras mellan revisorns anmälningsskyldighet och tystnadsplikt? 
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1.3 Syfte 
Det finns mycket tidigare forskning om hur relationen mellan klient och revisor påverkas av 
anmälningsplikt samt hur anmälningsplikten påverkas av tystnadsplikten. Syftet med denna uppsats 
är att sammanställa och analysera resultat från dessa tidigare studier. För att besvara studiens 
frågeställningar undersöks rättsfall och handlingar från Ekobrottsmyndigheten.  Studien utförs för att 
besvara frågor kring konflikten mellan anmälningsskyldigheten och tystnadsplikten.  

1.4 Disposition 
 

I detta kapitel introduceras ämnet som studien behandlar. 
Frågeställningen presenteras efter en diskussion om varför problemet bör 
granskas. 

Andra kapitlet beskriver vårt tillvägagångssätt för att besvara 
frågeställningen. Motiveringar till valet bakom materialet till 
undersökningen finns i detta kapitel.  

Vår litteraturstudie inleds med handlingar från Ekobrottsmyndigheten. 
Dessa handlingar utgörs av tre rapporter. 

Nästa steg i studien består av tidigare forskning kring revisorers 
anmälningsskyldighet samt tystnadsplikt. Här berörs ämnen som 
revisionsbranschens rättsliga historia samt kultur och etik inom 
revisorsyrket. 

Här presenteras två rättsfall där revisorerna anmält bolagen för 
bokföringsbrott. Rättsfallen har valts för att analysera handlingarna samt 
den tidigare forskningen mot praktiska exempel från verkligheten.  

Rättsfallen analyseras mot handlingarna från Ekobrottsmyndigheten och 
de vetenskapliga artiklarna som samlats in tidigare i kapitel fyra. Under 
etik och kultur analyseras de vetenskapliga artiklarna som sedan mynnar 
ut i förslag till lösningar.  

Här presenteras en sammanställning av tidigare analys vilket ligger till 
grund för slutsatserna som besvarar våra frågeställningar. 
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2. Metod 
Detta kapitel beskriver vårt tillvägagångssätt för att besvara frågeställningen. Motiveringar till valet 
bakom materialet till undersökningen finns i detta kapitel. 

2.1 Tillvägagångssätt  
För att besvara våra frågeställningar har vi valt att utgå från tidigare genomförda studier och därmed 
analyserat vetenskapliga artiklar, rättsfall och handlingar från ekobrottsmyndigheten. Vår C-uppsats 
är en litteraturstudie och bygger på en analys av två rättsfall, 15 vetenskapliga artiklar samt tre 
handlingar från ekobrottsmyndigheten med den gemensamma nämnaren att alla handlar om 
konflikten mellan revisorernas tystnadsplikt och anmälningsskyldighet. Genom att analysera två 
rättsfall får vi en större inblick i hur det ser ut i praktiken vilket hjälper oss att besvara våra 
frågeställningar. De 15 vetenskapliga artiklarna ger oss en förståelse för verkligheten och bidrar till 
en djupare analys av rättsfallen med hjälp av tidigare studier. Nio av dessa 15 artiklar är primärkällor. 
De resterande sex är vetenskapliga artiklar som vi refererat till genom de primära nio. De tre 
handlingarna från ekobrottsmyndigheten ger oss en inblick i vad myndigheterna sätter för krav på 
revisorerna genom de lagar och regler som finns. Vår studie är på så sätt en beskrivande 
litteraturstudie där vår slutsats baseras på analyser och reflektioner från vårt insamlade material.  

2.2 Forskningsansats  
Uppsatsen är uppbyggd med en abduktiv forskningsansats. Enligt Alvesson & Sköldberg (2008) har 
en abduktiv forskningsansats både inslag från en deduktiv samt induktiv ansats men tillför helt nya 
och egna moment. Deduktion utgår från teori medan induktion utgår från empiri. (Alvesson & 
Sköldberg 2008, s.56). Den abduktiva ansatsen går ut på att det empiriska tillämpningsområdet 
utvecklas successivt och teorin förfinas och justeras under processens gång. (Alvesson & Sköldberg 
2008, s.55) För denna studie valdes den abduktiva ansatsen eftersom den varken utgår från endast 
teori eller empiri. I denna studie har de vetenskapliga artiklarna och handlingarna från 
Ekobrottsmyndigheten utvecklats successivt, medan de två rättsfallen justerats efter de artiklar samt 
handlingar som samlats in.  

2.3 Handlingar från Ekobrottsmyndigheten 
Utifrån Ekobrottsmyndighetens hemsida har vi valt att utgå från de tre rapporterna Revisorers 
åtgärder vid misstanke om brott, Särskilt om de brott som omfattas av revisorns 
anmälningsskyldighet samt Utvärdering av revisorers anmälningar. Dessa primärdata valdes att 
hämtas från en myndighet vars preliminära uppgift är att minska den ekonomiska brottsligheten i 
samhället vilket gör att de på så sätt är väl insatta i ämnet. Valet till dessa tre rapporter grundades på 
att deras innehåll där vi ansåg att informationen i dessa var mest relevant för att kunna besvara vår 
problemformulering.  

2.4 Vetenskapliga artiklar 
Vid sökning efter vetenskapliga artiklar användes sökmotorn Google Scholar med vars hjälp 
sökningar kan göras i de databaser som biblioteket vid Mälardalens högskola har tillgång till. För att 
hitta relevanta artiklar använde vi oss av sökorden obligation to report, whistle-blowing och 
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professional secrecy i kombination med Sweden samt antingen auditor eller auditing. Genom några 
utav dessa artiklars referenslistor fann vi fler artiklar som vi ansåg var relevanta för vår 
datainsamling.  
 
Därefter tog vi ut information från varje vetenskaplig artikel som vi bedömde som mest passande för 
att kunna få en djupare förståelse i ämnet och på så sätt kunna besvara vår problemformulering. En 
sammanställning av texterna gjordes i kapitel 4 och nedan följer en kort granskning av de nio 
vetenskapliga artiklarna som använts i form av en tabell.  
 
Tabell 1. Granskade artiklar om revisorns tystnadsplikt och anmälningsskyldighet 
 

Namn Författare Syfte Metod Kopplas till 
frågeställning 

Silence is 
golden? 
Characteristics 
and experiences 
of self-reported 
whistle-blowers. 
(2010) 

Bjørkelo, B., 
Einarsen, S., 
Nielsen, M. B., & 
Matthiesen, S. B. 

Undersöker 
karaktärsdragen 
hos 
visselblåsare, 
arten av 
visselblåsning 
och förekomsten 
av hämnd efter 
visselblåsning i 
Norge.  

Frågeformulär 
delades ut till ett 
slumpmässigt 
urval av 4500 
norska arbetare 
med en 
svarsfrekvens på 
57 procent.  

Hur påverkar 
tystnadsplikten 
revisorns syn på 
anmälningsskyldi
gheten? 

 

‘‘Ethics hotlines’’ 
in transnational 
companies: A 
comparative 
study. (2009) 

Calderón-
Cuadrado, R., 
Álvarez-Arce, J. 
L., Rodríguez-
Tejedo, I., & 
Salvatierra, S. 

Undersöker 
egenskaperna 
och 
genomförandet 
av telefonjourer.  

Empirisk studie 
av 150 
transnationella 
företag; företag 
som har 
verksamhet i mer 
än ett land och 
inte ser något 
särskilt land som 
sitt nationella 
hem.  

Hur kan 
konflikten 
stabiliseras 
mellan revisorns 
anmälningsskyldi
ghet och 
tystnadsplikt? 
 

Duties to distrust: 
The decentring 
of economic and 
white-collar 
crime policing in 
Sweden. (2015) 

Engdahl, O., 
Larsson, B. 

Undersöker hur 
decentraliseringe
n av polisens 
arbete påverkat 
antalet anmälda 
ekobrott i 
Sverige.    

Analysen bygger 
på tidigare 
forskning och 
förberedande 
statliga 
utredningar, 
lagstiftning, 
offentliga 
rapporter samt 
offentlig statistik.  

Hur påverkar 
tystnadsplikten 
revisorns syn på 
anmälningsskyldi
gheten? 
 

Culture and 
auditor choice: A 
test of the 
secrecy 
hypothesis. 

Hope, O-K., 
Kang, T., 
Thomas, W. & 
Keun Yoo, Y. 

Undersöker om 
företagens 
revisorsval kan 
hänföra sig till 
den nationella 
kulturen. 

Följer tidigare 
ramverk av Gray 
(1988) som 
mäter sekretess 
baserat på de tre 
operativa 

Hur påverkar 
tystnadsplikten 
revisorns syn på 
anmälningsskyldi
gheten? 
Hur kan 
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(2008) dimensionerna 
av nationskultur 
som utvecklats 
av Hofstede.   

konflikten 
stabiliseras 
mellan revisorns 
anmälningsskyldi
ghet och 
tystnadsplikt? 

Patrolling the 
Corporation: The 
Auditors’ Duty to 
Report Crime in 
Sweden. (2005) 

Larsson, B. Analyserar 
externa 
revisorers 
skyldighet att 
rapportera brott 
inom aktiebolag 
till åklagaren. 

Intervjuer med 
694 
respondenter 
från FAR och 
Svenska 
Revisorsamfund
et (SRS) 

Hur påverkar 
tystnadsplikten 
revisorns syn på 
anmälningsskyldi
gheten? 

Companies’ Use 
of Whistle-
Blowing to 
Detect Fraud: An 
Examination of 
Corporate 
Whistle-Blowing 
Policies. (2013) 

Lee, G. & 
Fargher, N. 

Undersöker 
variationen i 
avslöjanden 
genom 
visselblåsning.  

Studien 
undersöker 107 
större företag i 
Australien, som 
har publika 
policyers för 
visselblåsning, 
genom en modell 
som ger 
deskriptiv 
statistik.  

Hur påverkar 
tystnadsplikten 
revisorns syn på 
anmälningsskyldi
gheten? 
Hur kan 
konflikten 
stabiliseras 
mellan revisorns 
anmälningsskyldi
ghet och 
tystnadsplikt? 

Business ethics: 
Practical 
proposals for 
organisations. 
(2000) 

McDonald, G. Studien avser att 
se över 
nuvarande 
system och 
procedurer 
tillgängliga för 
chefer för att 
integrera etik i 
yrket.  

Förutom att 
granska 
mekanismerna 
för att främja ett 
etiskt klimat 
hänvisar 
författaren till 
tidigare forskning 
och särskilda 
organisationer 
där dessa 
metoder har 
använts med 
framgång.  

Hur kan 
konflikten 
stabiliseras 
mellan revisorns 
anmälningsskyldi
ghet och 
tystnadsplikt? 
 

Codes of Ethics 
Artefacts in 
Australia, 
Canada and 
Sweden: A 
Longitudinal 
Study. (2014) 

Svensson, G., 
Wood, G., Singh, 
J. & Callaghan, 
M. 

Undersöka de 
åtgärder som 
vidtagits till 
företagens etiska 
koder till interna 
intressenter i tre 
olika länder: 
Sverige, Kanada 
och Australien.  

Enkäter 
skickades till de 
topp 500 
företagen inom 
privata sektorn. I 
Sverige 
skickades först 
100 enkäter ut år 
2000-2001 sen 
500 år 2005-
2006, detta på 
grund av den 

Hur kan 
konflikten 
stabiliseras 
mellan revisorns 
anmälningsskyldi
ghet och 
tystnadsplikt? 
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temporära 
skillnaden i 
ekonomin mellan 
länderna för att 
kunna ge ett mer 
korrekt svar.  

Swedish 
auditors’ view of 
auditing: Doing 
things right 
versus doing the 
right things. 
(2006) 

Öhman, P. 
Häckner, E. 
Jansson, A.-M. 
Tschudi, F. 

Beskriva och 
analysera de 
svenska 
revisorernas 
tankemönster, på 
vilket sätt de 
granskar 
information och 
vid eventuella 
förändringar i 
deras plikt.  

82 revisorer 
intervjuades med 
öppna 
intervjufrågor. 
För att fastställa 
svaren gjordes 
sex 
omprövningar. 
För att bekräfta 
slutsatsen 
användes en 
expertpanel och 
två 
referensgrupper 
som innehöll 
revisorer och 
andra företrädare 
från 
redovisnings- 
och 
revisionsyrken. 

Hur påverkar 
tystnadsplikten 
revisorns syn på 
anmälningsskyldi
gheten? 
 

 

2.5 Rättsfall 
När vi påbörjade sökningen efter rättsfall letade vi efter både fall där revisorn anmält in misstanke om 
brott till Ekobrottsmyndigheten och fall där revisorn brutit mot tystnadsplikten eller 
anmälningsskyldigheten. När vår sökning inte gav önskat resultat kontaktade vi Henrik Lundin, en av 
tre kontaktpersoner för revisorer på Ekobrottsmyndigheten. Genom mailkontakten fick vi tips på två 
rättsfall där det ena rättsfallet handlade om ett ekobrott i flygbolaget FlyMe Sweden AB där revisorn i 
bolaget hade anmält in misstanke om brott. Det andra rättsfallet handlade om bolaget NRM Rivning 
AB som även dem hade begått ett ekobrott som revisorn valde att anmäla till ekobrottsmyndigheten.  
 
Lundin talade om att när revisorer bryter mot sin tystnadsplikt är det en civilrättslig fråga mellan kund 
och revisor därav inte föremål för lagföring1 i brottmål. Likadant med anmälningsskyldigheten för 
revisorer, denna regleras i aktiebolagslagen. Om anmälningsskyldigheten inte fullföljs av revisorn 
kan en anmälan till revisorsnämnden göras. Revisorsnämnden kan ge revisorn disciplinära påföljder 
såsom varning eller erinran. I grova fall kan nämnden ta bort revisorns auktorisation. Med denna 

                                                
1 Lagföring innebär att en person har förklarats skyldig för ett brott genom att en åklagare åtalar brott i en 
domstol. (Brottsrummet, U.Å.). När åtalet presenteras i domstolen ska det förklaras noga och det ska vara 
tydligt formulerat för att det klart ska framgå vilket brott som begåtts, omfattningen på brottet, bevisen 
åklagaren har för att kunna visa att anklagelserna är korrekta och vad åklagaren kräver för straff i det 
enskilda fallet. (Fredlös, U.Å.) 
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information bestämde vi oss för att endast ta med rättsfall i teorin där bolag har blivit anmälda av 
revisorn. 
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3. Handlingar från Ekobrottsmyndigheten 
Litteraturstudien inleds med en presentation av handlingar från Ekobrottsmyndigheten. Dessa 
handlingar utgörs av tre rapporter. 

3.1 Revisorers åtgärder vid misstanke om brott 
Ekobrottsmyndigheten arbetar tillsammans med FAR i en samrådsgrupp för att öka samarbetet 
mellan revisorer och åklagare i anledning av anmälningsskyldigheten. Det är denna samrådsgrupp 
som tagit fram den anmälningsblankett som finns för revisorns anmälan vid misstanke om brott. 
(Ekobrottsmyndigheten, 2013, s. 1) 
  
Regelverket (aktiebolagslagen) för anmälningsskyldigheten upplyser inte de krav som ställs på 
revisorn i praktiken. Promemorian Revisorns åtgärder vid misstanke om brott har tagits fram av 
Ekobrottsmyndigheten för att belysa regelverket angående revisorns anmälningsskyldighet ur en 
praktisk synvinkel. (ibid.) 

3.1.1 Vad utmärker ett brott? 
För att ett brott ska anses vara begånget måste samtliga rekvisit i brottsbeskrivningen vara uppfyllda. 
Det är även dessa rekvisit som måste vara uppfyllda för att någon ska kunna dömas för brottet de 
begått. Det ska kunna bevisas att den misstänkte haft uppsåt eller visat oaktsamhet för att denne ska 
kunna dömas för ett brott. Brottet behöver dock inte vara fullbordat för att bestraffas. När ett brott 
anses vara fullbordat framgår av brottsbeskrivningen. Anmälningsskyldigheten för revisorer omfattar 
endast fullbordade brott. Detta betyder att revisorn inte behöver anmäla in misstanke om brott förrän 
brottet anses vara fullbordat enligt brottsbeskrivningen. (Ekobrottsmyndigheten, 2013, s. 2) I 
Ekobrottsmyndighetens promemoria talar de om en arbetsmetod för revisorn där handlingen som 
väckt misstankar om brott jämförs med beskrivningarna för de brott som omfattas av 
anmälningsskyldigheten. (a.a., s. 3) 
 
Det första en revisor bör göra, när denne upptäcker en handling i bolaget som ger en felaktig bild, är 
att säkerställa att det finns information som gör att handlingen kan misstänkas ha ett oriktigt innehåll. 
Nästa steg är att undersöka vilken effekt handlingen kan ha fått. Alternativen är flera: 

1. Om handlingen gäller vilseledande förhållande till skatteverket: I dessa fall är första tanken 
skattebrott och vårdslös skatteuppgift. 

2. Om handlingen påverkar andra än skatteverket: I dessa fall är första tanken bedrägeri2 och 
svindleri3. 

                                                
2 Bedrägeri är när en person lurar någon annan till att göra något som den annars inte skulle eller skulle 
ha gjort. För att det ska räknas som bedrägeri måste den person som lurar genom vilseledandet tjäna på 
det ekonomisk samt att det måste innebära en ekonomisk skada för den som blir utsatt för vilseledandet. 
(Polisen, 2016)  
 
3 Svindleri är en form av bedrägeri men som inte riktar sig till någon specifik person utan till allmänheten 
genom att sprida vilseledande information för att påverka priset på en vara, värdepapper eller annan 
egendom. Svindleri kan även vara om en person som har särskild kännedom i företaget medvetet sprider 
vilseledande information till företagets intressenter för att påverka deras bedömning i företagets 
ekonomiska perspektiv. (Sveriges rikes lag, 2013)  
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3. Sista alternativet är att handlingen påverkar bokföringen och/eller myndighetens 
kontrollverksamhet vid beräkning eller uppbörd av skatt eller avgift. 

(a.a., 2013, s. 3) 
  
För alla dessa brott finns olika krav, så kallade rekvisit, för att brottet ska anses föreligga. Vid 
felaktiga skatteuppgifter krävs det att den felaktiga uppgiften har lämnats in till myndigheten. 
Däremot kan ett skattebrott begås genom underlåtenhet att lämna obligatoriska uppgifter. Även vid 
bedrägeri och svindleri samt övriga brott finns det olika krav som ska uppfyllas innan den ansvarige 
för brottet kan fastläggas. (ibid.)  
 
Rekvisiten delas in i de två grupperna objektiva respektive subjektiva rekvisit. Objektiva rekvisit 
handlar om kraven för handlingen och kan bestå i om den misstänkte handlat eller underlåtit att 
handla. Brottet föreligger inte ifall de objektiva rekvisiten inte uppfylls. De subjektiva rekvisiten 
handlar om kunskapen och den psykiska inställningen hos den misstänkte och här krävs det 
antingen uppsåt eller oaktsamhet. Revisorns uppgift är inte att ta ställning till om de subjektiva 
rekvisiten uppfylls eller inte, men i sin anmälan bör revisorn ta med omständigheter som kan ha en 
betydelse för bedömningen av rekvisiten. (ibid.) Nedan följer två tabeller där vi delat upp de objektiva 
rekvisiten och de subjektiva rekvisiten för bokföringsbrott samt förskingring.  
 
Tabell 2. Rekvisit vid bokföringsbrott 
Enligt brottsbalken 11 kap. 5 § om bokföringsbrott gäller följande rekvisit: 

Objektiva rekvisit 
• bokföringsskyldighet 
• åsidosättande av bokföringsskyldigheten 
• detta ska ha fått till följd att rörelsens förlopp, 
ekonomiska resultat eller ställning inte gått att 
i huvudsak att bedöma med anledning av 
bokföringen 

Subjektiva rekvisit 
• uppsåt 
• oaktsamhet 

Källa Ekobrottsmyndigheten (u.å., s. 4)  

 
Tabell 3. Rekvisit vid förskingring 
Enligt brottsbalken 10 kap. 1 o 3 §§ om förskingring4 gäller följande rekvisit: 

Objektiva rekvisit 
• fått egendom i besittning och tillägnar sig 
denna eller åsidosätter vad han har att iaktta 
för att fullgöra sin skyldighet, och därigenom 
själv far vinning och åsamkar skada för den 
berättigade 

Subjektiva rekvisit 
• uppsåt 

Källa Ekobrottsmyndigheten (u.å., s. 10)  

                                                
4 Förskingring innebär att en person bryter mot vissa skyldigheter hen har. När en person genom 
exempelvis anställning eller avtal fått en annans egendom i sin besittning som innebär att den ska lämnas 
tillbaka eller eventuellt redovisa till den som har rätten till egendomen inte gör detta innebär det att brottet 
förskingring har begåtts.  En ytterligare förutsättning för att det ska räknas som förskingring är att den som 
begått brottet ska ha haft en ekonomisk vinning på det och det inneburit en ekonomisk skada för den som 
hade rätten till egendomen. (Minilex, U.Å.)  
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Arbetssättet går alltså ut på att revisorn läser om det enskilda brottet för vilket bolaget är misstänkt 
för att kontrollera att brottet omfattas av revisorns anmälningsskyldighet. En jämförelse mellan det 
revisorn ifrågasätter och de rekvisit som anges. Visar det sig att de stämmer överens kan normalt 
brott misstänkas. Här gäller det att revisorn agerar enligt dennes handlingsplikt. 
(Ekobrottsmyndigheten, 2013, s. 3-4) 
  
Vi kan jämföra revisorns anmälningsskyldighet med konkursförvaltarens. För konkursförvaltare finns 
kravet att ”anmälan torde normalt förutsätta åtminstone att subjektiv täckning kan förekomma”. 
Ekobrottsmyndigheten menar att detta synsätt borde kunna anläggas beträffande revisorns 
anmälningsskyldighet. På grund av detta kan revisorn låta bli att anmäla misstänkta brott där det är 
tydligt att uppsåt eller oaktsamhet (de subjektiva rekvisiten) inte föreligger. (a.a., s. 4) 

3.1.2 Varningssignaler  
Revisorns arbete är att vara uppmärksam för händelser där misstanke om brott förekommer. Detta 
kan ske under hela revisionsarbetet, till exempel under granskningen av styrelsen och den 
verkställande direktörens förvaltning samt bokföringen. Avsikten med anmälningsskyldigheten är 
därför inte att leta efter brott utan snarare att vara uppmärksam under revisionens gång. Dessa 
iakttagelser sker oftast vid granskningen av verifikationer och annan räkenskapsinformation. 
Räkenskaper som kassasaldo är ett typiskt exempel där misstag som för stort saldo eller för litet 
saldo uppkommer. Vid ett för stort saldo kan det gälla slarv vid uttag av kontanta medel och vid 
negativt saldo krävs det en närmre granskning. (Ekobrottsmyndigheten, 2013, s. 4)  
 
Fler exempel på situationer där revisorn bör vara uppmärksam under revisionsarbetet är: 

● Intäkter och kostnader döljs: tillexempel när verifikationer saknas och endast bokföringsorder 
används.  

● Overkliga intäkter och kostnader: bokföringsbrott kan misstänkas när det blir svårt att 
klargöra ofullständiga verifikationer.   

● Bedrägeri- eller förskingringsbrott: mutor kan döljas bland kostnader under slumpmässiga 
poster och affärshändelser.  

● Otillfredsställande redovisning av tillgångar eller skulder: lägger revisorn märke till att det 
saknas tillräckliga uppgifter i redovisningen av tillgångar eller skulder bör misstankar väckas. 
Det verkliga värdet på tillgångarna eller skulderna kan vara lägre respektive högre än vad 
som redovisas.   

● Svårigheter att hålla kontakt med bolagets företrädare: visar det sig att företrädarna till 
bolaget inte visar intresse att vidta åtgärder som revisorn påpekar finns det anledning till att 
misstänka bolaget för att dölja brottsliga handlingar.  

(Ekobrottsmyndigheten, 2013, s. 4-5)  

3.1.3 Revisorns handlingsplikt och anmälningsskyldighet  
Inom revisionsbranschen finns det många regler, lagar samt praxis som ska följas och eftersträvas. 
Lagtexten kan dock vara svårtolkad och ger en svag vägledning när det kommer till hur reglerna ska 
tillämpas i praktiken. Terminologier i lagtexten kan vara komplicerade att tyda vilket försvårar 
revisorns arbete när det gäller handlingsplikten och anmälan vid ekobrott. (Ekobrottsmyndigheten, 
2013, s. 5)  
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Med revisorns handlingsplikt menas de åtgärder som revisorn kan vara tvungen att tillämpa före en 
anmälan. En anmälan är det sista alternativet som revisorn får ta till handa när inget annat alternativ 
finns möjlig för att åtgärda det misstänkta brottet. Det innebär att en anmälan till åklagaren inte får 
göras först förrän alla åtgärder som kan utföras av handlingsplikten tillämpats och det i sin tur inte lett 
till det önskade resultat. (ibid.)  
 
Enligt handlingsplikten ska revisorn när misstanke om ekobrott föreligger, först informera bolagets 
styrelses om iakttagelsen. En underrättelse till styrelsen behöver under vissa omständigheter inte 
göras. Om det finns misstanke om att styrelsen inte kommer vidta åtgärden eller att underrättelsen 
av andra skäl är meningslös i förhållande till syftet med underrättelselagen Lag (2004:1183) behöver 
ingen upplysningen av iakttagelsen lämnas. Istället ska revisorn omgående avgå från sitt uppdrag 
som revisor och en anmälan ska göras direkt till åklagaren eller polismyndigheten. (a.a., s. 6)  
 
Handlingsplikten inträder när revisorn har gjort iakttagelser och misstänker ekobrott men även i de 
fall där revisorn åt samma bolag utför ett annat uppdrag än revision exempelvis ett konsultuppdrag. 
Har däremot kännedom om ekobrott uppkommit i bolaget när revisorn gjort ett uppdrag åt ett annat 
bolag behövs ingen föranledning av handlingsplikten men detta enbart om det bryter mot den 
tystnadsplikt revisorn har i det andra bolaget vilket förhindrar hen att använda informationen vid 
revisionen i bolaget. (ibid.)  
  
Eftersom revisorns handlingsplikt och anmälningsskyldighet utgår från lagtext, regler och praxis är 
det viktigt att den tolkas på rätt sätt. För att underlätta för revisorn i hens arbete har därför sex 
områden som det ofta förekommer oklarheter i granskats närmare och fått en förklarande belysning 
för att ge revisorn en vägledning i hens resonemang.   
  
Dessa sex områden är 

● Kan misstänkas 
● Personkretsen/ inom ramen för bolagets verksamhet 
● Det misstänkta brottet är obetydligt 
● Skadan ersatts/ bristen avhjälpts 
● Anmälans innehåll 
● Skyldigheten att avgå 

(a.a., s. 5)  

3.1.3.1 Kan misstänkas  
Enligt 9 kap 42 § ABL framgår det att revisorn ska anmäla ett ekobrott när det finns skäl att brottet 
kan misstänkas. Begreppet ‘kan misstänkas’ är i svensk lagtext svårtolkat och anledningen till att det 
inte fått någon närmare klarläggning beror på att varje enskilt fall är unikt och den ena situation är 
oftast aldrig den andra lik. Istället ges ett uttalande i en mer allmän vägledning. För att förstå graden 
av begreppet ‘kan misstänkas’ används en misstanketrappa som ger en bild av i vilket skede 
begreppet förhåller sig till de andra begreppen. Som framgår i figuren 1.1 innebär begreppet en 
förhållandevis låg grad av misstanke vilket innebär att revisorns anmälningsskyldighet inträder i ett 
tidigt stadium. (Ekobrottsmyndigheten, 2013, s. 6-7)  
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Figur 1. Misstanketrappan 
Källa Ekobrottsmyndigheten (2013)  

3.1.3.2 Personkrets/ inom ramen för bolagets verksamhet 
Ett annat begrepp är personkretsen/ inom ramen för bolagets verksamhet och handlar om när 
revisorns handlingsplikt ska inträda. Enligt regeringen ska revisorns handlingsplikt enbart inträda när 
det är en styrelseledamot eller verkställande direktör som begår ett brott och inte när det gäller 
någon annan som är verksam i bolaget. Regeringen menar även på att revisions handlingsplikt bara 
ska inträda när det finns misstanke om att brottet begåtts inom ramen för bolagets verksamhet. Har 
det förkommit någon kriminell sysselsättning av en styrelseledamot eller verkställande direktör som 
skett utanför ramen för verksamheten räknas det som att det uppkommit utanför bolaget verksamhet 
och faller därför utanför revisorns handlingsplikt. (Ekobrottsmyndigheten, 2013, s. 7)  
 
Ett undantag där revisorns handlingsplikt ska inträda trots att det inte är någon inom personkretsen 
(styrelseledamot & verkställande direktör) som gjort sig skyldig till det misstänkta brottet, är brott som 
gäller mutor och bestickning5. Enligt 9 kap 42§ aktiebolagslagen framgår att det saknar betydelse 
vem som gjort sig skyldig till att misstänks för det genomförda mut- eller bestickningsbrottet, vilket 
innebär att det inte behöver vara en anställd utan kan exempelvis vara en uppdragsgivare. Vid 
mutbrott och bestickningsbrott har revisorns handlingsskyldighet utvidgas, dock måste det 
misstänkta brottet ha begåtts inom ramen för bolagets verksamhet för att revisorns handlingsplikt ska 
inträda. (a.a., s. 7-8)  

3.1.3.3 Det misstänkta brottet är obetydligt  
Regeringen menar att om det misstänkta brottet anses som obetydligt har revisorn möjlighet att 
istället för att göra en anmälan välja att avsäga sig uppdraget och avgå. Att det finns en sådan 
undantagsregel beror på att en anmälan kan föra mer skada än det gör nytta för bolaget och dess 
intressenter. Detta undantag kan enbart tillämpas när misstankarna om brottet är av sådan liten 
betydelse att det framstår som betydelselöst ur aktieägare och borgenärernas perspektiv. I 
propositionen 1997/98:99 har regeringen avgränsat revisorernas anmälningsskyldighet och belyst att 
                                                
5 Bestickning sker om en person lämnar, utlovar eller erbjuder en olämplig förmån till en arbetsgivare eller 
uppdragsgivare. Det räknas också som bestickning om personen tar emot en olämplig förmån av en 
arbetsgivare eller uppdragsgivare. (KTH, 2015)  
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det är endast när revisorn misstänker ett ekonomiskt brott som kan ge upphov till skada för bolaget 
eller dess intressenter som en anmälan ska utföras. Med intressenter menas förutom aktieägare 
även kreditgivare, anställda och andra kontraktsparter. De brott som då kommer omfattas av 
revisorns anmälningsplikt är främst bedrägeri-, besticknings-, bokförings-, förskingrings och mutbrott 
samt även vissa typer skattebrott. (Ekobrottsmyndigheten, 2013, s. 8)  
 
Vi tar ett exempel där vi utgår från bedrägeribrott. Bedrägeribrott finns i tre svårighetsgrader som är, 
bedrägligt beteende, bedrägeri av normalgraden samt grovt bedrägeri. Enligt det 9 kap 1§ 
brottsbalken omfattar revisorns anmälningsskyldighet inte den lindrigaste graden av bedrägeri. I 
paragrafen framgår det att om skadan och omständigheterna som uppkommit är av ringa betydelse 
har revisorn ingen anmälningsskyldighet. Vad det gäller de andra ekobrott som 
anmälningsskyldigheten omfattar gäller oftast samma sak, att i de lindrigaste varianterna av brotten 
(brott av ringa betydelse) omfattar inte revisorns anmälningsskyldighet. (ibid.)  
  
Om brottet inte berör bolagets ekonomi eller intressenternas intressen i större grad kan det ses som 
obetydligt. Hur stort beloppet får vara för att fortfarande bedömas som obetydligt utgörs utifrån 
aktieägare, borgenärer och andra intressenters perspektiv. Om bolagets ekonomiska resultat och 
ställning påverkats i tillräckligt stor omfattning att intressenterna efter vetskap om brottet skulle göra 
en annan ekonomisk bedömning av bolaget, kan brottet inte ses som obetydligt. Även om det 
ekonomiska resultatet och ställning är av mindre betydelse eller rent av betydelselöst ur 
intressenternas perspektiv kan ett brott bedömas som att det inte är obetydligt med andra ord att det 
är betydligt. Exempelvis gäller det i de fall då en verkställande direktör har förskingrat en summa 
pengar, även om summan enligt intressenterna inte är väsentligt är det inte enbart den ekonomiska 
förlusten som påverkar utan även förfaringssättet i sig. Normalt accepteras inte att en verkställande 
direktör ägnar sig åt förskingring vilket gör att revisorn inte kan åberopa sig att brottet är obetydligt 
men i det här fallet på grund av själva handlingen. (Ekobrottsmyndigheten, 2013, s. 8-9)  

3.1.3.4 Skadan ersatt/bristen avhjälpts  
Enligt skattebrottslagen 12 § ska den som på eget initiativ vidtar åtgärd som leder till att skatten kan 
påföras, tillgodoräknas eller återbetalas med rätt belopp, inte dömas till ansvar enligt 2-8 §§, det vill 
säga att den som frivilligt  i efterhand upprättar bokföringen av rättelsen inte kan fällas för 
försvårande av skattekontroll. Det är redovisningen av skatten som är avgörande för om en rättelse 
har ägt rum, alltså inte om själva betalningen har skett. (Ekobrottsmyndigheten, 2013, s. 9) 
 
Enligt aktiebolagslagen 9 kap. 44 § 1p. avses att avhjälpande innebär att “den ekonomiska skadan 
av det misstänkta brottet har ersatts och övriga menliga verkningar av gärningen har avhjälpts”. 
Exempelvis ska en felaktig deklaration kompletteras för att en eftertaxering ska vara möjlig, ett 
förskingrat belopp måste återbetalas, en bokföring som är undermålig måste åtgärdas. 
Förhållandena måste återställas till det som det skulle varit om brottet ej begåtts. Det går dock inte 
alltid att åstadkomma ett fullt motsvarande avhjälpande. Vid brott som svindleri kan det många 
gånger vara svårt att ta reda på vilken det är som tagit skada och därför inte möjligt att göra ett 
avhjälpande av skadan. Vid bestickning är det uppenbart att det inte är tillräckligt att ett erbjudande 
om att mutan6 ska återtas eller att en erlagd muta ska återbetalas. För att effekterna av handlingen 
helt ska sopas bort måste också affärsförbindelsen i vilken åtgärden ingicks avbrytas. Om ett fullt 

                                                
6 Muta uppstår när en arbetstagare eller uppdragstagare tar emot en opassande förmån och där den som 
lämnar förmånen har som syfte att påverka mottagaren som bidrar till att det på ett eller annat sätt har en 
gynnande effekt för dem. (KTH, 2015)  
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motsvarande inte är möjligt eller inte går att uppnå på två veckor är revisorn skyldig att göra anmälan 
till åklagare. (a.a., s. 9-10) 
 
Ett avhjälpande har egentligen enbart betydelse för civilrättsliga förhållanden. Någon möjlighet att 
göra en rättelse inom det straffrättsliga förhållandet finns inte. Rättelsen får alltså i de flesta fall 
endast verkan att revisorns anmälningsskyldighet upphör. Gärningsmannen löper fortfarande samma 
risk att åtalas. (a.a., s.9) 
 
Vid bedömningen av den ekonomiska skadan av det misstänkte brottet som ersatts och övriga 
menliga verkningar av gärningen avhjälpts kan ett angreppssätt vara att dela upp de fall där skadan 
kan uppskattas till ett visst belopp och fall där det inte är möjligt. I den första gruppen finns fall som är 
relativt enkelt att avgöra om skadan har ersatts. Har exempelvis en verkställande direktör i ett bolag 
förskingrat ett visst belopp ska givetvis samma belopp återföras. (a.a., s. 10) 
 
I samma grupp finns det även alternativa fall där det är svårt att ersätta skadan trots att beloppet är 
känt. Exempelvis har en verkställande direktör lånat pengar hos en bank och i låneansökan har hen 
förskönat företagets ekonomiska ställning. Hade banken haft vetskap om företagets verkliga ställning 
skulle lånet inte ha beviljats. För att få skadan att anses ersatt krävs det då att hela lånet omedelbart 
betalas tillbaka alternativt att en fullgjord säkerhet ställs mot lånet, vilket borde vara svårt med tanke 
på bolagets ekonomiska ställning. Ett annat exempel i samma kategori är om bolaget i samband med 
en nyemission lämnat ut ett prospekt som senare visade sig innehålla felaktigt redovisande av 
betydande skulder. Undanhållandet i prospektet har lett till att många har deltagit i nyemissionen. För 
att skadan i en sådan situation ska anses ersatt krävs det att bolaget betalar tillbaka de belopp som 
betalas in, alternativt skillnaden mellan det erlagda beloppet om det lägre pris som köparen varit villig 
att betala med vetskap om de rätta förhållandena (ibid.) 
 
I det senare exemplet gäller detta för revisorn: Om revisorn vid sin granskning av prospektet, innan 
det offentliggjorts, upptäckt den felaktiga informationen och stoppat prospektet hade revisorns 
anmälningsplikt inte aktualiserats eftersom brottet ännu inte fullgjorts. Om det istället hade bedömts 
som bedrägeri hade anmälningsplikten heller inte aktualiserats då brottsligheten stannat vid 
förberedelse eller försök, vilket inte omfattas av revisorns anmälningsskyldighet. (ibid.) 
 
I den andra huvudgruppen finns fall där det inte går att uppskatta effekten av ett brott till ett visst 
belopp. Detta brukar i första hand handla om brister i bokföringen. Vilka brister det är och hur lång tid 
det tar att åtgärda dessa är då av central betydelse. Som tidigare berört kan den som upprättar 
bokföringen i efterhand inte fällas för försvårande av skattekontroll. 
(ibid.) 
 
För bokföringsbrott gäller att de gärningar som begås under ett räkenskapsår tillsammans utgör ett 
bokföringsbrott. Vissa fel och brister som i den löpande bokföringen rättats i och med upprättandet av 
bokslut är inte längre att anses som bokföringsbrott. Till de fel och brister som inte kan läkas hör att 
företagaren bokför för sent. Brottet består av att bolaget inte haft bokföring vid den tidpunkt då sådan 
skulle ha skett. Detta går inte att avhjälpa. Därmed inte sagt att de menliga verkningarna av för sent 
upprättad bokföring inte skulle kunna avhjälpas. Om bokföringen upprättas i efterhand och revisorn 
vid en fördjupad granskning finner att någon skada inte orsakats bolaget eller dess intressenter bör 
bristen kunna anses som avhjälpt i och med att bokföringen har upprättats i efterhand. (a.a., s. 10-
11) 
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Tidsgränsen om fyra veckor för att anmäla medför emellertid att omfattande bokföringsbrott inte går 
att rätta, dvs. avhjälpa inom tidsfristen. Huvudregeln är då att sådana brott ska anmälas till åklagare. 
Som nämnts tidigare är en inte ovanlig situation att bolaget endast delvis hunnit avhjälpa bristen 
inom tidsfristen. I en sådan situation bör det vara möjligt för revisorerna att underlåta att göra en 
anmälan under förutsättning att resterande skada framstår som betydelselös för bolaget och 
intressenterna En tumregel i det sammanhanget bör vara att det avhjälpande av bristerna som 
påbörjats inom fyra veckors-fristen kan avslutas inom en månad. Revisorn kan också underlåta att 
göra en anmälan i de fall då ett brott, som i och för sig kunnat avhjälpas inom fyra veckor, inte blivit 
åtgärdat förrän senare på grund av omständigheter som inte beror på brottet utan på förhållanden 
som bolaget inte råder över. I sådana fall måste revisorn dock förvissa sig om att förseningen inte 
beror på bristande vilja hos bolagets företrädare. (a.a., s. 11) 

3.1.3.5 Anmälans innehåll 
I FARs handbok Ekonomiska brott i aktiebolag - revisorns handlingsplikt enligt ABL går det att läsa 
vad en anmälan bör innehålla samt vilken dokumentation som bör bifogas. Där rekommenderas det 
även att om brottsmisstanken grundar sig på vissa handlingar bör även kopior av dessa bifogas om 
möjligt. Åklagarens uppgift underlättas givetvis genom att få granska handlingen gentemot om enbart 
hen hade informationen om handlingens existerande. (a.a., s. 11-12) 
 
En omständighet som är av betydelse för vilka kopior som bör bifogas är vilket brott som anmäls. Av 
de brott som omfattas av anmälningsskyldigheten har dessa olika rekvisit. Vad som krävs för 
respektive brott får styra urvalet av de kopior som bör bifogas anmälan. En anmälan om skattebrott 
kräver handlingar som visar att oriktiga uppgifter lämnats till beskattningsmyndighet medan en 
anmälan om svindleri kräver handlingar som visar att vilseledande uppgifter om företagets 
ekonomiska ställning offentliggjorts. Vilka kopior som bör bifogas en anmälan kan diskuteras med 
åklagaren vid underhandskontakter. (a.a., s. 12) 

3.1.3.6 Skyldigheten att avgå 
Den 1 november 2010 upphörde den ovillkorliga skyldigheten att avgå för en revisor som gjort en 
brottsanmälan. Har revisorn vidtagit åtgärder gällande en misstanke om brott ska revisorns fortsatta 
roll inom företaget prövas. I prövningen ska det fastställas om det i den aktuella situationen finns 
förutsättningar för ett fortsatt gott samarbete mellan revisorn och företagsledningen och därmed 
kunna föra en effektiv revision.  
(ibid.) 
 
Detta är dock oftast inte fallet i de flesta enmansbolag, dvs. bolag i vilka en styrelseledamot direkt 
eller indirekt genom en juridisk person äger samtliga aktier i bolaget. Om det är denna person som 
ligger bakom brottsmisstanken blir det ett begränsat utrymme för revisorn att få verka kvar inom 
bolaget. Det blir annorlunda om det istället hade varit bolagets verkställande direktör som misstänkts 
ha begått brott i bolaget utan styrelsens vetskap. 
(ibid.) 

3.2 Ekobrottsmyndighetens utvärdering av anmälningar från 
revisorer 
I en utvärdering skriven av eko-revisorn Henrik Lundin på utvecklingsenheten under 
Ekobrottsmyndigheten har 16 fall undersökts. Samtliga fall är anmälningar till Ekobrottsmyndigheten i 
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Stockholm från revisorer som misstänkt bokföringsbrott i bolaget de granskat under tidsperioden maj 
till november 2007. Av dessa 16 fall är orsaken bakom 12 av fallen att revisorn saknat material att 
revidera. Av de fyra resterande fallen gällde två av dem försenad årsredovisning, i det tredje fallet 
fick revisorn inte kontakt med bolagets styrelse och i det sista fallet var bristerna i bokföringen 
tillräckligt stora för att brottet kunde anmälas. (Lundin, 2008, s. 1) 
 
Av de 16 fall som utvärderats av Ekobrottsmyndigheten är 13 av dessa avslutade vid tidpunkten då 
utvärderingen genomfördes. Nio av de 13 fallen har lett till lagföring. Ett av fallen som inte ledde till 
lagföring var fallet med en försenad årsredovisning. Ingen förundersökning påbörjades då åklagaren 
ansåg att brott inte förelåg eftersom bolaget var försatt i likvidation. I de resterande tre fallen som inte 
lett till lagföring har förundersökningen lagts ner. I alla tre fall gäller anmälan från revisor försenad 
bokföring och årsredovisning för revision. Dessa gavs in under förundersökningen men 
årsredovisningarna var försenade. Eftersom åklagaren inte kunde styrka de subjektiva rekvisiten 
förväntades inte fällande dom i domstol vilket ledde till att förundersökningarna lades ner. (ibid.) 
 
För de fall som var avslutade vid tidpunkten för Ekobrottsmyndighetens utvärdering var 
utredningstiden för fallen i genomsnitt 59 dagar. Utredningstiden gäller från och med då anmälan 
lämnats in till Ekobrottsmyndigheten fram till åklagaren beslut om åtal, nedläggning eller 
strafföreläggande.  
 
I slutet av utvärderingen kommer författaren fram till följande slutsatser: 

● Bland fallen som granskats i utvärdering kan inte någon av anmälningarna anses vara 
omotiverade.  

● Beslut om anmälan för misstanke om brott från revisorn tas vid mycket hög misstankegrad. 
Lagtextens krav är att anmälan skall göras vid “kan misstänkas” (andra trappsteget i 
misstanketrappan) men dessa fall har varit klart över denna misstankegrad.  

● Handläggningstiden för anmälningarna är korta (i genomsnitt 59 dagar).  
● Mer än hälften av bolagen har lämnat in årsredovisningen till bolagsverket under 

förundersökningen. 
● Av de 16 fallen som undersökts har sju av bolagen försatts i konkurs eller likviderats.  
● Endast en liten andel av fallen (knappt en femtedel) avser mer avancerad brottslighet. Tidiga 

anmälningar gör det möjligt att stoppa pågående brottslighet vilket betonas här då 
förutsättningarna för att angripa komplicerad brottslighet ökar kraftigt vilket leder till att 
andelen avancerad brottslighet framstår som låg i denna utvärdering. Trots att anmälningar 
avseende allvarlig brottslighet ligger på cirka 15 % leder detta till ett stort antal utredningar 
om denna kategori av brott. Eftersom cirka 15 % av anmälningarna gäller allvarlig ekonomisk 
brottslighet innebär det minst 15 utredningar per 100 anmälningar. Det kom in 321 
anmälningar från revisorer till Ekobrottsmyndigheten under 2006 vilket betyder att med stor 
sannolikhet faller cirka 48 av dessa anmälningar under kategorin allvarlig ekonomisk 
brottslighet.  

(a.a., s. 2)  
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4. Tidigare forskning 
Nästa steg i studien består av tidigare forskning kring revisorers anmälningsskyldighet samt 
tystnadsplikt. Här berörs ämnen som revisionsbranschens rättsliga historia samt kultur och etik inom 
revisorsyrket. 

4.1 Revisionsbranschens rättsliga historia 
Som vi tidigare nämnt var det inte förrän år 1999 som de externa revisorerna gavs en rättslig 
skyldighet att rapportera till den allmänna åklagaren vid misstanke om brott som utförs av 
verkställande direktör eller företagets styrelseledamöter. (Larsson, B. 2005b, refererad till i Engdahl 
& Larsson, 2015, s. 10) 

När revisorns anmälningsskyldighet infördes år 1999 var det primära syftet att förhindra olaglig 
konkurrens samt skydda intressenter, som aktieägare och andra parter. Det sekundära syftet med 
införandet av revisorns anmälningsskyldighet var att brottet kunde upptäckas och rapporteras i ett 
tidigare stadium än om det endast hade varit bestämda brottsbekämpande myndigheter eller 
konkursförvaltare som var anmälningsskyldiga. (ibid.) 

Förslaget om att revisorn skulle ingå som en del av polisens arbeta för att bekämpa ekobrott 
kritiserades till en början av revisorerna som menade på att en skyldighet som denna skulle förstöra 
förtroendefulla kundrelationer som krävs för att kunna utföra revision. De menade på att det fanns en 
risk att klienterna skulle se revisorerna som en motpart istället för dialogpartner för deras förvaltning. 
(Larsson, B. 2005a, refererad till i Engdahl & Larsson, 2015, s. 11) Revisorerna menade även på att 
rapporteringsskyldigheten bidrog till ett arbete som låg utanför deras naturliga kompetens, det vill 
säga att göra straffrättsliga bedömningar. (a.a., s. 11) Vilket bidrog till att revisorerna kände en press 
att utöka sina kunskaper inom straffrätten (Larsson, B. 2005a, s. 62).    

Genom intervjuer och undersökningar menar Larsson (2005a, refererad till i Engdahl & Larsson, 
2015, s.11) på att denna kritik som uppkom på 70-talet när förslaget lanserades försvann i och med 
den skyldighet som uppkom 1999 genom lagstiftningen. Trots den osäkerhet som fanns var det få 
revisorer som rapporterade en minskning i deras klienters tillit eller signifikanta skillnader i 
klientrelationen när anmälningsplikten infördes. (a.a., s. 65-66). Det berodde delvis på att när kravet 
infördes gav det även rätten för revisorn att föra en konstruktiv dialog med klienten och att klienten 
därefter hade möjligheten att rätta till de fel som revisorn upptäckt och på sätt behövs ingen anmälan 
göras. Det andra skälet var att införandet av revisorernas anmälningsskyldighet hade en mindre 
effekt på klientrelationen än förväntat, då många klienter redan trodde att revisionsarbetet 
innefattade att anmäla vid misstanke om brott. Det tredje skälet var att eftersom revisorn hade ett 
intresse i att snabbt få tillbaka ett bra rykte för revisionsbranschen och återuppta trovärdighet och 
förtroende när införandet av anmälningsskyldigheten genomfördes, skedde det via en strategi om att 
inte meddela detta till klienter och på sådant sätt tona ner betydelsen av den lagstiftning som 
gjordes. (a.a., s. 11) 
 
Larsson hävdade även att införandet hade styrkt revisorernas oberoende och även förstärkt 
förtroendet för revisorer från allmänheten och andra marknadsaktörer. (a.a., s. 65-66). 

Enligt artikeln Duties to distrust: The decentring of economic and white-collar crime policing in 
Sweden (2015) menar författarna Engdahl & Larsson att det inte finns någon närmare statistik på 
antalet rapporterade fall som anmälts sen dess att anmälningsskyldigheten infördes för revisorerna 
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år 1999. Av den lilla befintliga statistik som finns visar det på att effekten av lagstadgande var svagt, 
det framgår utifrån statistik framtagen av SECA, som visar antalet anmälningar som gjordes till 
åklagaren mellan år 1999 till 2006. Effekten av införandet av anmälningsskyldigheten ökade med 
åren, i alla fall fram till år 2010 och under åren 2005-2006 stod de externa revisorerna för cirka 5 
procent av de inkommande rapporterna om misstänkta ekobrott. (SECA, 2000). 
 
År 2010 försvann revisionsplikten för små aktiebolag och cirka 72 procent av aktiebolagen berördes 
inte längre av revisionsplikten. Det bidrog till att revisorerna förlorade klienter och på så sätt 
minskade även arbetet med den decentralisering av polisarbetet som revisorn hade fått i form av 
anmälningsskyldighet vid misstanke om ekobrott. (Engdahl & Larsson, 2015, s. 10) 

Enligt artikeln menar författarna Engdahl & Larsson på att det inte finns någon närmare statistik på 
vad införandet av lagen har bidragit med för att förebygga påföljderna av ekobrott. Inte heller hur 
många fall där brotten rättats upp innan en anmälan gjorts det vill säga genom att revisorn fört en 
konstruktiv dialog med klienten och därefter inte behövt göra någon anmälan då felet har korrigerats. 
(SECA, 2000)  

4.2 Kultur och etik inom revisorsyrket 
I detta kapitel presenteras de vetenskapliga artiklar som bidrar till studiens etiska och kulturella 
analys.  

4.2.1 Nationens kulturpåverkan på revisorn  
I en artikel publicerad i Journal of Accounting and Public Policy utfördes en studie som undersökte 
huruvida företagens revisorsval kan hänföras till den nationella kulturen (Hope, Kang, Thomas & 
Keun Yoo, 2008, s. 357). Ingen studie har tidigare undersökt denna koppling, fokus har först och 
främst vart att undersöka kopplingen mellan nationskultur och företagsavslöjanden (a.a., s. 358). 
Genom att undersöka relationen mellan kultur och revisorsval har författarna till denna studie valt att 
testa rollen som kultur har på kvaliteten av finansiella rapporter med hjälp av ett stort antal 
observationer från hela världen. 
  
Författarna använder sig av en metod utvecklad av Gray (1988) som argumenterar för att ju högre 
landets kultur rankas i termer av osäkerhetsundvikande och maktdistans och ju lägre det rankas i 
termer av individualism, desto mer sannolikt är det att samma land rankas högt när det gäller 
sekretess (Hope et al, 2008, s. 361). Länder där den högre makten håller avstånd från samhället 
kännetecknas av att begränsa information för att bevara den sociala ojämlikheten, vilket vidare leder 
till mer sekretess (ibid.). 
  
Resultatet av författarnas undersökning visade att Sverige är ett av de länderna bland de 37 som 
undersöktes som är mest öppna och minst hemlighetsfulla (a.a., s. 364). Författarna nämner även att 
Storbritannien, Sverige och Finland har de högsta poängen för antalet avslöjanden enligt en 
undersökning av CIFAR, Center for International Financial Analysis & Research (ibid.). 

Resultatet visade att företag i mer hemlighetsfulla kulturer är mindre benägna att anställa en Big 
Four7 revisor. Multinationella företag påverkas mindre av hemlandets kulturella normer än de 

                                                
7 Big Four är en benämning för världens fyra största revisionsorganisationer. De fyra revisionsfirmorna är 
PwC, Ernst & Young, Deloitte Touche Tohmatsu och KPMG. (AccountingVerse, u.å.) 
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inhemska företagen. Med hjälp av dessa iakttagelser och fler resultat från undersökningen kommer 
författarna fram till slutsatsen att nationens kultur är en viktig faktor för den finansiella 
rapporteringens kvalitet genom kulturens påverkan på företagets val av revisor. (a.a., s. 371) 

I en artikel publicerad av European Accounting Review år 2006 (Öhman, Häckner, Hansson & 
Tschudi) kommer författarna fram till att revisorer i Sverige har en hög grad av liknelser vilket gör 
möjligt att beskriva en helhetsbild. Revisorerna har en liknande utbildning och utsätts ofta för 
liknande situationer i sitt arbete. De följer samma slags riktlinjer, rådfrågar varandra och är ständigt 
involverade i arbete med andra medlemmar från sitt yrke. Det tas även upp att det finns argument 
som pekar på att mönstren skiljer sig mellan revisorer, dock landar argumenten i hur styrda 
revisorerna är av företagskulturen inom revisionsfirman. (Öhman et al, 2006. s. 94) 

4.2.2 Etik inom revisorsyrket 
I en annan studie från 2014 om etiska koder inom revisorstjänsten i Australien, Kanada och Sverige 
har fyra författare dragit slutsatsen att företag verksamma i Sverige har anammat de etiska reglerna 
på ett annat sätt än i Australien och Kanada. Det visade sig att i varje företag har anpassat 
affärsetiken efter de nationella och kulturella normerna. (Svensson, Wood, Singh & Callaghan, 2014, 
s. 262) 
  
För företag verksamma i Sverige under 2001-2002 verkade det vara viktigare att uppnå förståelse 
och dialog mellan anställda än att införa negativa konsekvenser för ett brott. Detta resultat 
överensstämmer med Hofstede (1983) Masculinity versus Femininity dimension of culture eftersom 
den svenska ledarstilen är mer av mentorskap snarare än att styra och kräva straff för överträdelser. 
(a.a., s. 263) 
  
I en situation där en oetisk handling har upptäcks och nästa steg är att avslöja denna handling möter 
många anställda ett dilemma; vem ska jag prata med om detta för att säkerställa att informationen 
om den som ska avslöjas hålls hemlig och, allra viktigast, min egen säkerhet från hämndaktioner från 
den som ska avslöjas? (Wood & Callaghan, 2003, refererad till i Svensson et al, 2014, s. 264)  
  
Stödet för visselblåsare8 har ökat från 28,2 % perioden 2001-2002 till 43,8 % perioden 2005-2006. 
Av de tre länderna Kanada, Australien och Sverige var resultatet lägst för Sverige. Författarnas 
slutsats av detta är att konceptet visselblåsning kan vara främmande för den svenska kulturen som 
klassas som feminin. Den här typen av handling anses vara onödig då individer i ett samhälle som 
Sverige naturligt skulle väcka intresse och få uppmärksamhet när något viktigt ska diskuteras. 
(Svensson et al, 2014, s. 264) 
  
Enligt Crotts, Dickson & Ford (2005, refererad till i Svensson et al, 2014, s. 264) behövs en 
ombudsman inom etik i företaget som de anställda kan diskutera med. Det hjälper revisorerna vid 
angelägenheter som oroar dem då de kan uttrycka dessa bekymmer till en oberoende skiljedomare 
(Svensson et al, 2014, s. 264). Om en revisorsbyrå anställer en ombudsman kan revisorerna 
diskutera etiska frågor och förhoppningsvis kommer de anställda uppmuntras till att frivilligt ge 
information om oetiska handlingar och beteenden som de bedömer skadar företaget. Endast 34,5 % 
av företagen i Sverige hade en sådan ombudsman perioden 2005-2006. Det var endast en liten 
ökning från perioden 2001-2002 då det var 33,3 %. (ibid.) Även här har författarna till studien kopplat 

                                                
8 Visselblåsare är enligt Nationalencyklopedin ett namn för personer som säger ifrån när hen upptäckt 
felaktigheter eller olaglig verksamhet till exempelvis ett kontrollorgan. (Nationalencyklopedin, u.å.) 
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den låga procentsatsen till Sveriges kulturella koppling till begreppet visselblåsare. Varför ska det 
finnas en ombudsman för att skydda personalen när det inte behövs skydd enligt kulturen? 
 
Samma studie har även visat att det inte är vanligt att företag har arbetsgrupper som jobbar med 
övningar och utbildningar inom etik, varken i Sverige eller Australien och Kanada. Under perioden 
2005-2006 var det endast 19,5 % som hade en sådan arbetsgrupp i Sverige. De anställda krävs inte 
ha den etiken som företaget förväntar sig utan någon slags träning. En arbetsgrupp inom företaget 
som jobbar med dessa utbildningar och övningar kan bidra till en miljö där anställda engagerar sig i 
diskussioner om situationer de kan förväntas möta på arbetsplatsen. (ibid.) 
  
Utbildningar inom etik är vanligare trots att en sådan arbetsgrupp oftast saknas. I Sverige var det 
under perioden 2005-2006 52,2 % som hade någon slags utbildning för de anställda. Trots att det är 
ett högre antal är det fortfarande lågt. Nästan hälften av alla företag väljer att inte ha interna 
utbildningar för sin personal. Att inte utbilda personalen kan betyda att personalen redan har perfekt 
kunskap inom området alternativt att etiken inte är tillräckligt viktig för att spendera tid på. (a.a., s. 
265) 
  
Slutsatserna som författarna Svensson, Wood, Singh & Callaghan drar är att trots att de tre länderna 
är extremt lika ekonomiskt och socialt finns det tydliga kulturella seder och problem som påverkar 
den affärsetiska praxisen. Sverige rankades högst perioden 2001-2002 i termer av att leda etiska 
revisioner, strategisk planering, ha arbetsgrupper inom etik och för personalutbildning. Detta var 
förändrat under perioden 2005-2006 då studien visade att Sverige endast rankades högst inom 
strategisk planering. I varje nation har metoden för affärsetik i viss mån varit i linje med de nationella 
värdena. (ibid.) 

4.2.3 Organisationsklimatets påverkan på visselblåsning  
Bedrägerier ser ur att öka i både antal och kostnad, med anställda och ledningar bland de största 
gärningsmännen. En global undersökning utförd av Pricewaterhousecoopers år 2009 visade att 
åtminstone 30 % av företag hade upplevt bedrägerier. (Lee & Fargher, 2013, s. 283) 
  
Enligt två tidigare studier som Lee & Fargher refererar till (Chung, Monroe & Thorne, 2004, och Paul 
& Townsend, 1996, refererade till i Lee & Fargher, 2013, s. 285) ger ett bra internt 
visselblåsningssystem möjlighet att upptäcka bedrägerier i god tid vilket tillåter företaget att rätta till 
ogärningarna och minimera kostnaderna för bedrägeriet.   
  
Klimatet på organisationen påverkar individens beslut om visselblåsning (Chung, Monroe & Thorne, 
2004, refererad till i Lee & Fargher, s. 287). Företag som stödjer visselblåsning förväntas att kunna 
skapa bättre rapporteringsmetoder. Mcdonald (2000, s. 153) argumenterar för att företag som 
uppmuntrar visselblåsning är mer benägna att införa telefonjourer för att underlätta en öppen 
kommunikation. Telefonjourer är ett vanligt sätt att införa anonymrapportering (Lee & Fargher, 2013, 
s. 287). I en studie av från 2010 (Bjørkelo, B., Einarsen, S., Nielsen, M. B., & Matthiesen, S. B., s. 
210) talar de om att anonyma system för rapportering minimerar den personliga skadan 
visselblåsaren kan behöva möta, som till exempel verbala hot och utfrysning från kollegor. Ett 
argument emot anonyma rapporteringar från Calderón-Cuadrado, Álvarez-Arce, Rodríguez-Tejedo & 
Salvatierra är att det kan hindra en snabb, grundlig och framgångsrik utredning (2009, s. 206).  
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Slutsatserna för Lee & Farghers studie (2013, s. 294) är att deras resultat tyder på att ju starkare 
bolagsstyrningen är desto fler upplysningar ges från de anställda. När det gäller genomförandet av 
telefonjourer måste företaget också överväga de ekonomiska kostnaderna och fördelarna.   
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5. Rättsfall där revisor anmält bolaget 
I avsnittet presenteras två rättsfall där revisorn blivit tvungen att tillämpa anmälningsskyldigheten. I 
båda rättsfallen har anmälningarna gjorts till ekobrottsmyndigheten då revisorn börjat misstänka att 
bokföringsbrott begåtts.   

5.1 FlyMe-målet  
Verkställande direktören, styrelseledamoten, styrelseordföranden samt en finansiär i bolaget FlyMe 
AB anmäldes till ekobrottsmyndigheten av bolagets revisor då hen misstänkte att ett bokföringsbrott 
begåtts i bolaget. Samtliga fyra anmäldes men enbart styrelseledamoten och styrelseordföranden 
åtalades och dömdes till fängelse i sex månader för grovt bokföringsbrott.  
 
Den 20 juni år 2011 meddelade Göteborgs tingsrätt dom i det så kallade FlyMe-målet, där det var 
bolagets revisor som gjort en polisanmälan efter han börjat misstänka att det inte stod rätt till med 
räkenskaperna. (SvD, 2010)  
 
Styrelseordförande, verkställande direktören, en styrelseledamot och en finansiär i flygbolaget FlyMe 
AB åtalas för att ha undvikit att bokföra en transaktion på 180 miljoner samt tagit ut en summa på 59 
miljoner kronor ur dotterbolaget FlyMe Sweden AB i form av övervärde på aktier, detta i samband 
med att FlyMe koncernen gick i konkurs år 2007. (SvD, 2013)  
 
Åklagaren påstår att det var deras förehavanden som orsakat konkursen och samtliga åtalades för 
grov trolöshet mot huvudman. Styrelseordföranden, verkställande direktören och styrelseledamoten 
åtalades även för grovt bokföringsbrott och grov oredlighet mot borgenärer i dotterbolaget FlyMe 
Sweden AB. (ibid.)  
 
Alla åtalade frikändes helt. Tingsrätten yrkade på att åtalet för grov trolöshet mot huvudman för köp 
av aktier i ett brittiskt fraktflygbolag “River Don Ltd” där de lät verkställa 40 miljoner utan att det fanns 
affärsmässiga grunder eller ställda säkerheter för transaktionen, skulle avslås. (SvD, 2013) 
Tingsrätten menade på att det var affärsmässigt välgrundat och att det inte styrkt att köpet skadade 
bolaget, vilket gör att det inte finns några skäl till att affären skulle tillbakavisas. Det har inte heller 
uppkommit att någon av de inblandade haft med avsikt att skada bolaget och på dessa grunder 
avslogs åtalandet för grov trolöshet mot huvudman. (Sveriges Domstolar, 2011)  
 
Även åtalet mot bokföringsbrott avslog tingsrätten då de menade på att även om det inte tydligt 
framgick i själva bokföringen att det företagits affärstransaktioner på omkring 180 miljoner, tidpunkten 
för utbetalningen av aktierna och att försäljningen skedde från säljaren av aktier i fraktflygbolaget till 
en säljare av aktier i FlyMe Europa, framgick det i den sidoordnade bokföringen. Den som haft 
tillgång till sidoordnade bokföringen har kunnat följa rörelsens förlopp, ekonomiska ställning samt 
resultat. Det var en brist att det inte framgick i den ordinarie bokföringen att det fanns en 
sidoordnande bokföring men inget som tingsrätten kunde yrka åtal om. Det fanns heller inget som 
styrkte på att den sidoordnande bokföringen upprättades i ett oärligt syfte det vill säga för att dölja 
viktiga affärsuppgörelser. (ibid.)  
 
Åklagaren yrkade på att två av de åtalade sålt aktier tillhörande FlyMe Europa i bolaget Me 
trademark AB till FlyMe Sweden för ett betydande överpris och en skuld som FlyMe Europa hade till 
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FlyMe Sweden på så sätt kvittats bort. Vid tidpunkten för affären var FlyMe Sweden nära obestånd9, 
åtminstone kan transaktionen framkallat allvarlig fara för att bolaget skulle komma på obestånd 
menar åklagaren. (SvD, 2010)  
 
Avslaget mot åtalet för grov oredlighet mot borgenär i dotterbolaget FlyMe Sweden AB, alternativt 
grov trolöshet mot huvudman i FlyMe Europa grundade sig på fem orsaker. (Sveriges Domstolar, 
2011)  
 

● Den första orsaken till att de inte blev fällda för detta, var osäkerheten på värdet av 
varumärket FlyMe.  

● Den andra orsaken var att åklagaren hade påstått att affärshändelsen skedde några dagar 
innan bolagsstämman den 27 februari 2007 men i själva verket ägde den rum i december 
2006. Tingsrätten ogillade åtalet då de konstaterat att åklagaren inte kunde visa att 
affärshändelsen ägde rum den 27 februari 2007.  

● Den tredje orsaken var att det inte helt kunde uteslutits att affären faktiskt genomfördes för att 
kvitta en skuld som fanns.  

● Det fanns inte heller något som styrkte att det faktiskt förelåg en skuld  
● Eller att beloppet av varumärkesaktierna var lägre än skulden. Det var dessa fem orsaker 

som tingsrätten lade sin grund på när de avslog åtalet i denna punkt.  
(ibid.)  
 
Eftersom alla åtalade friades valde åklagaren att överklaga tingsrättens dom om att 
styrelseordförande, verkställande direktören, styrelseledamoten och finansiären skulle frias från 
samtliga åtalande. Åklagaren yrkade på en ny prövning för brotten beträffande grov bokföringsbrott, 
grov oredlighet mot borgenären alternativt grovt trolöshet mot huvudman. Hovrätten fastställde delvis 
åklagarens överklagan och dömde två styrelseledamöter till sex månaders fängelse för grovt 
bokföringsbrott men frikände den verkställande direktören för brottet. Hovrätten valde även att 
frikänna alla åtalade från grov oredlighet mot borgenären alternativt grov trolöshet mot huvudman. 
(Hovrätten för västra Sverige, 2013)  

5.2 NRM-målet 
Ett konkursföretag med namn NRM Rivning AB har under en längre period haft en svår ekonomisk 
situation vilket bidragit till många obetalda skatter. Under utredningen för konkursen framkom även 
uppgifter som skapade misstanke om att bolaget har sysslat med bokföringsbrott, vilket anmäldes till 
ekobrottsmyndigheten av både bolagets konkursförvaltare och revisor. Den senaste informationen 
om fallet är från 2013 och ingen slutgiltig dom hade fastställts vid denna tidpunkt.  
 
Under våren år 2011 försattes företaget NRM Rivning AB på egen begäran i konkurs efter att bolaget 
under en längre tid haft svåra ekonomiska problem. (HD, 2013b) 
I samband med att konkursen avslutades i Lunds Tingsrätt meddelade konkursförvaltaren att han 
misstänkte bolagets styrelse för bokföringsbrott och en anmälan gjordes till Ekobrottsmyndigheten. 
(HD, 2013a) 
 

                                                
9 Obestånd innebär att företagaren inte kan betala in sina skulder i rätt tid och att det är inte bara är 
tillfälligt utan är ett varaktigt problem. (Björn Lundén, 2013)  
 



25 

En anmälan till Ekobrottsmyndigheten hade dessförinnan gjorts av bolagets revisor som uttalade 
stark kritik i hur bolaget sköttes. År 2011 upplyste revisorn allvarliga brister i den interna kontrollen 
samt att delar av bokföringen hade upprättats i efterhand. Revisorn valde även att avråda 
årsstämman att bevilja styrelsen ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2009-2010. När konkursen blev ett 
faktum år 2011 hade bolaget skulder på cirka 4 miljoner varav 1,75 miljoner var i obetalda skatter. 
(ibid.) 
 
Detta lade grunden för domen om företrädaransvar enligt skattebetalningslagen som bolagets ägare 
Leif Johansson dömdes till. Kammarrätten konstaterade att det var Leif Johansson skyldighet att i 
rätt tid redovisa och betala in beloppet till Skatteverket och eftersom han inte hade gjort det dömer 
kammarrätten det som grov oaktsamhet.  
Johansson blir dock inte ensam betalningsskyldig utan ansvaret delas mellan honom och de som 
satt i styrelsen vid den tidpunkten då avgifterna och skatterna förföll till betalning. Det innebär att han 
tillsammans med bolagets styrelseledamöter har ett solidariskt ansvar att betala in cirka 1,6 miljoner 
kronor i obetalda skatter och avgifter. (HD, 2013b) 
  
Två månader innan bolaget NRM Rivning AB försattes i konkurs bildade ägaren Johansson det nya 
bolaget NRM Entreprenad samt ett närstående bolag med namnet NRM Rivning & Återvinning. Det 
nybildade företaget NRM Entreprenad drog också på sig stora skulder och betalningsanmärkningar 
vilket bidrog till att bolaget år 2012 efter en ansökan från Skatteverket och därefter på egen begäran 
försattes i konkurs. Bolaget hade då en sammanlagd förlust på 1,8 miljoner kronor där en halv miljon 
av dessa bestod av skatteskulder. (HD, 2013a)  
  
Den senaste informationen om fallet är från 2013 då konkursen inte var avslutad och inget beslut om 
bokföringsbrottet hade tagits. Det är fortfarande oklart om det begicks några bedrägerier i samband 
med konkursen och något som Ekobrottsmyndigheten kan vilja komma att titta närmare på enligt 
bolagets konkursförvaltare Ingemar Grönvall. Det finns även oklarheter i att en del av NRM 
Entreprenads verksamhet överläts till det närstående bolaget NRM Rivning & Återvinning. 
Konkursförvaltaren Grönvall skrev i sin förvaltningsberättelse att han inte kunnat bedöma om det ska 
ses som otillåten värdeöverföring eller ej. (ibid.)  
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6. Analys och diskussion 
För att besvara våra frågeställningar analyseras och diskuteras handlingarna från 
Ekobrottsmyndigheten tillsammans med tidigare forskning mot de två rättsfallen vi presenterade 
tidigare.  

6.1 Tystnadspliktens påverkan på anmälningsskyldigheten 
I detta kapitel analyseras samt diskuteras tystnadspliktens påverkan på anmälningsskyldigheten med 
hjälp av de två rättsfallen för att kunna besvara studiens första frågeställning.  

6.1.1 Tystnadsplikten fördröjer revisorns anmälan 
Revisorns uppgift är att utföra revision genom att verifiera bokföring och verksamhet i ett bolag samt 
att granska företagsledningens förvaltning. Syftet med revisionen är att den ska öka trovärdigheten i 
årsredovisningen. (FAR, 2005) Under revisorns arbetsprocess gäller det att vara uppmärksam för 
händelser där misstanke om ekobrott kan förekomma. (Ekobrottsmyndigheten, 2013) I lagen framgår 
att revisorn när hen finner misstanke om ekobrott ska anmäla det till ekobrottsmyndighet, åklagare 
eller polis. (Ibid) Det är den brottsförebyggande effekten som anses vara mycket viktig att uppnå. 
(Ekobrottsmyndigheten, 2016) 
 
Lagtexten som revisorn ska följa är inte alltid lätt att tolka och ordet ’kan misstänkas’ kan innebära 
olika beroende på uppfattningen av den enskilde revisorn samt på den situation som råder. För att 
underlätta i revisorns arbete har en klarläggning gjorts och en illustration av en trappa för de olika 
stadierna har tagits fram. ‘Kan misstänkas’ är väldigt långt ner i trappan och innebär att revisorns 
anmälningsskyldighet träder in i ett tidigt stadium. Det har dock visat sig i utredningar gjorda av 
ekobrottsmyndigheten att de flesta revisorer väntar till ett långt senare stadium med att anmäla in 
brottet trots sin skyldighet att göra det redan när en misstanke föreligger. (Ekobrottsmyndigheten, 
2013)  
 
Utifrån de artiklar vi granskar tyder det på att revisorer värderar klientrelationerna högt och är därför 
rädda att gå miste om förtroendefulla affärer. Därför väljer vissa att inte att anmäla förrän de absolut 
är 100 % säkra på att ett ekobrott faktiskt föreligger. Det har visat sig att revisorn i vissa situationer 
när brottet är av sådan liten betydelse inte väljer att göra en anmälan då de menar på att skadan 
som en anmälan kan innebära är större än den nytta som den kan bidra med och väljer därför istället 
att avsäga sig uppdraget och avgå. (Ibid) Utifrån rättsfallen som vi studerat har revisorerna i 
respektive fall valt att anmäla på ett sådant tidigt stadium som hen ska utifrån lagtexten. Anledningen 
till att det ser olika ut kan utifrån vår studie bero på att den ena situationen aldrig är den andra lik och 
revisorerna upplever och agerar olika beroende på sammanhanget.  
 
I en studie vi analyserat visade det sig att länder som Sverige, som är mindre hemlighetsfulla, är mer 
benägna att anställa en av de större revisionsbyråerna (Hope et al, 2008). Även storleken på 
revisionsbyrån kan ha en inverkan på om revisorn gör en anmälan eller inte. Den tidigare forskningen 
vi studerat tyder på att revisorn i många situationer kan välja att vara självgod och tänka utifrån sitt 
egna bästa och inte samhällets. Om en revisionsbyrå anmäler en viktig klient som har en stor 
inverkan på revisionsbolagets inkomst, kan en anmälan innebära att en viktig klient försvinner och 
därmed en del av deras levebröd.  
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Det finns ett antal situationer där revisorn bör vara extra uppmärksam och en av de situationerna är 
när revisorn upptäcker overkliga intäkter och kostnader. (Ekobrottsmyndigheten, 2013) Det var detta 
revisorn i bolaget FlyMe AB gjorde när han valde att göra en anmälan till polisen. Han upptäckte att 
något inte stod rätt till med räkenskaperna.  
 
När revisorn upptäcker en handling i bolaget som ger en felaktig bild utav företaget bör revisorn först 
och främst klargöra vilket slags ekobrott som begåtts, detta för att veta vad för slags ekobrott hen ska 
anmäla. Det finns flera alternativ på ekobrott som kan föreligga och ett av dem är att handlingen som 
utförts har påverkat bokföringen. (Ibid) Det var det som låg till grund för revisorns beslut om att 
anmäla bolaget FlyMe AB för bokföringsbrott.  
 
För att ett brott ska anses existera krävs det att vissa rekvisit är uppfyllda. Rekvisiten delas upp i två 
kategorier, objektiva respektive subjektiva men det är endast vid de objektiva rekvisiten revisorn 
anmälningsskyldighet inträder. För att bokföringsbrott ska föreligga krävs det att bolaget är 
bokföringsskyldigt, att bolaget har åsidosatt sin bokföringsskyldighet samt att detta har bidragit till att 
rörelsens förlopp, ekonomiska resultat eller ställning inte har gått att bedöma med anledning av 
bokföringen. (Ibid) I rättsfallet var dessa rekvisit uppfyllda och ett bokföringsbrott förelåg vilket blev 
grunden till att revisorns anmälningsskyldighet trädde i kraft.    
 
I en undersökning som ekobrottsmyndigheten utfört framgår det att anledningen till att ett bolag inte 
lett till lagföring då de var försenade med sin årsredovisning var på grund av att åklagaren inte ansåg 
att något brott hade begåtts, detta eftersom bolaget var försatt i likvidation vid tidpunkten då anmälan 
upprättades. (Ekobrottsmyndigheten, 2013)  
 
I rättsfallet om NRM Rivning AB var bolaget försatt i konkurs på grund av skattebrott när revisorn och 
konkursförvaltarens anmälan om bokföringsbrott togs upp. Utifrån rättsfallet har ingen ytterligare 
information angående domslut fastställts. Utifrån tidigare studie gjord av ekobrottsmyndigheten pekar 
det på att även anmälan i rättsfallet med NRM Rivning AB kommer läggas ner av åklagaren då 
bolaget var försatt i konkurs när en upprättning av anmälan gjordes.   
 
I tre av fallen som undersöktes av ekobrottsmyndigheten hade revisorn anmält bolaget på grund av 
försenad årsredovisning och bokföring. Under förundersökningarna lämnades dessa handlingar in 
och det felet rättades till men de lämnade dock in årsredovisningen för sent. I litteraturen framgår det 
att har bokföringen upprättats för sent går felet inte att återställa men det finns undantag och det är 
när bokföringen upprättas i efterhand och revisorn vid en fördjupad granskning inte kan finna att 
handlingen orsakat skada för bolaget eller dess intressenter. Då bör bristen kunna anses som fixad. 
Det var det som skedde i dessa utredningar och därför kunde inte bolagen dömas för bokföringsbrott. 
För att brott ska föreligga krävs det som tidigare nämnt att både de objektiva samt subjektiva 
rekvisiten är uppfyllda, i detta fall kunde inte åklagaren fastställa de subjektiva rekvisiten; att 
handlingen att inte lämna in årsredovisningen i tid skett med uppsåt eller oaktsamhet och därför 
lades förundersökningen ner. (Ekobrottsmyndigheten, 2013)  
 
I rättsfallet med NRM Rivning AB hade bolagets ägare inte redovisat och betalat in rätt belopp till 
skattemyndigheten vilket gjorde att åklagaren kunde fastställa både de objektiva men även de 
subjektiva rekvisiten och bolagets ägare dömdes därför till grov oaktsamhet.  
 
Genom att titta på utredningarna gjorda av Ekobrottsmyndigheten samt rättsfallet NRM Rivning AB 
framgår det att bevisbördan har en stor och viktigt del i hur utfallet blir, kan inte både de objektiva 
samt subjektiva rekvisiten fastställas kan det bli svårt att bevisa att ett brott faktiskt har begåtts. Detta 
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kan ligga till grund i många revisorers val när det gäller om en anmälan ska göras eller ej. Trots att 
deras anmälningsskyldighet inträder redan när de objektiva rekvisiten är uppfyllda pekar det på att de 
revisorer som är medvetna om att det i domstolen kan bli svårt att bevisa att ett brott har begåtts på 
grund av saknad information i de subjektiva rekvisiten, väljer att frångå från sin anmälningsskyldighet 
och brottet anmäls inte.  
 
Vår analys tyder på att revisorerna kan känna att en anmälan inte tjänar något till då bolaget med 
stor sannolikhet ändå inte kommer dömas för brottet. Det riskerar istället att relationen till klienten 
försämras samt att en omprövning av revisorns fortsatta roll i företaget. I prövningen ska det 
fastställas om det i den aktuella situationen finns förutsättningar för ett fortsatt gott samarbete mellan 
revisorn och företagsledningen och därmed kunna föra en effektiv revision (Ekobrottsmyndigheten, 
2013). För att få fler åtalade för bokföringsbrott bör lagstiftningen bör stramas åt ytterligare och att 
det endast ska krävas att de objektiva rekvisiten är uppfyllda för att det ska räknas som 
bokföringsbrott. De subjektiva rekvisiten är att gärningen genomförts med antingen uppsåt eller, 
tvärtom, oaktsamhet (Ekobrottsmyndigheten, u.å.). Det krävs bevis för att de subjektiva rekvisiten 
ska anses vara uppfyllda. Om lagen åtstramas är ett alternativ att endast att de objektiva rekvisiten 
ska bevisas. På så sätt skulle fler företagare ta ett större ansvar när det gäller den ekonomiska biten 
vilket skulle gynna samhället då färre ekobrott skulle begås. Ännu en påföljd av åtstramningen är att 
revisorerna återigen skulle bli attraktiva på marknaden efter den nedgång de hade år 2010 då 
revisionsplikten försvann i mindre bolag. Med det menas att företag som anlitar en revisor som 
granskar och godkänner bokslutet bidrar till att företagaren kan känna sig helt säker på att det är 
korrekt upprättad och i enlighet med lagstiftningen.   
 
I rättsfallet NRM Rivning AB gjordes en anmälan av revisorn då hen hade en stark kritik i hur bolaget 
sköttes. Revisorn upplyste bland annat att bokföringen hade upprättats i efterhand och eftersom det 
endast är revisorn som har förfogandet att bedöma om en försenad bokföring ska anses godkänd 
eller inte. I detta fall bedömde revisorn att göra en anmälan till Ekobrottsmyndigheten som, utifrån 
den litteratur vi studerat, beror på att den försenade bokföringen har bidragit till skada för både 
bolaget och dess intressenter.  

6.2 Etik och kultur bland svenska revisorer  
I detta kapitel analyseras samt diskuteras de etiska och kulturella faktorernas påverkan på de 
svenska revisorerna. Genom analysen diskuteras ett förslag till en förbättring fram för att kunna 
besvara studiens andra frågeställning.  
 
En undersökning som genomfördes år 2008 visade att Sverige är ett av de länder som är mest 
öppna och minst hemlighetsfulla. (Hope et al, 2008) I länder där den högre makten håller avstånd 
från samhället begränsar de information för att bevara den sociala ojämlikheten, som i sin tur leder till 
mer sekretess. (ibid.) Det leder till att valet av revisor blir begränsat och att det troligtvis blir en 
revisor som inte har allt för mycket erfarenhet eller är allt för välkänd. Detta för att försöka hålla nere 
eller dölja företagshemligheter och ekobrott. Multinationella kulturer tenderar till att påverkas mindre 
av detta då fler kulturer och normer gör att de inhemska kulturerna inte blir lika aktuella. Detta 
argument stärks av en studie utförd år 2008 (Hope et al) som kom fram till multinationella företag 
påverkas mindre av hemlandets kulturella normer än de inhemska företagen. Utifrån de artiklar vi 
studerat tyder det på att ett multikulturellt bolag vill vara mer ärliga och försöker styra verksamheten 
mot ett mål som passar mer än enbart hemlandets. Valet av revisor blir då inte längre begränsat och 
därmed skapas inte samma sekretess.  
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Revision gjord av revisorer i Sverige följer oftast ett mönster och skiljer sig sällan från standarden. 
Mönstret beror på att revisorerna har liknande utbildning och arbetar med ungefär samma 
situationer. Revisorerna följer samma slags riktlinjer och rådfrågar varandra för att lösa en viss 
situation. (Öhman et al, 2006) Situationerna löses med hjälp av medarbetare utifrån tidigare liknande 
fall. Ett bra tillvägagångssätt är att lösa problem internt då det oftast finns något liknande fall eller en 
annan revisor att ta hjälp av vilket kan leda till ökad kunskap för revisorn i fråga men även för de 
andras.  Detta gör att revisorerna lätt kan ställa frågor som annars skulle bryta tystnadsplikten mot 
klienten. Detta skulle kunna tas steget längre med en extern part som även denne omfattas av 
tystnadsplikten. 

6.3 Förslag till lösningar 
Det finns både argument för att arbetsmönstret bland revisorer i Sverige liknar varandra men även 
skiljer sig från varandra. Företagskulturen är en faktor som gör att det ser olika ut. (Öhman et al, 
2006). Klimatet på organisationen påverkar revisorns beslut om visselblåsning vilket kan ses som ett 
argument för att arbetsmönstret skiljer sig bland revisorerna. En del företag uppmuntrar 
visselblåsning genom telefonjourer som är en vanlig rapporteringsmetod för att underlätta en öppen 
kommunikation (Chung et al, 2004) Enligt Crotts, Dickson & Ford (2005) behövs en ombudsman 
inom etik i företaget som de anställda kan diskutera med för att personalen ska kunna diskutera med 
en oberoende skiljedomare. De anställda uppmuntras till att öppet och frivilligt ge information om 
oetiska handlingar. Sverige är enligt en av de studier vi granskat bland de länder som är mest öppna 
och minst hemlighetsfulla (Hope et al, 2008). Därför behövs inte en sådan ombudsman på varje 
arbetsplats, eftersom många revisionsbolag är små, men flera gemensamma ombudsmän hos 
Ekobrottsmyndigheten. Detta är en lösning för att minska skillnaderna som finns i arbetsmönster 
bland revisorer i landet. Detta bidrar till en mer öppen diskussion eftersom dialog förs utanför 
arbetsplatsen.  

6.3.1 Telefonjourer hos Ekobrottsmyndigheten 
I Sverige har det tidigare visat sig att företag vill uppnå förståelse och dialog mellan anställda framför 
att införa negativa konsekvenser, som ett mentorskap. Ett vanligt dilemma för revisorer är vem de 
ska vända sig till när de stöter på ett problem. (Svensson et al, 2014) Eftersom tystnadsplikten talar 
om att revisorn inte får sprida hemlig information går den emot anmälningsskyldigheten som kräver 
att oetiska handlingar ska anmälas. Här behövs återigen en oberoende skiljedomare. Kulturen i 
Sverige ser inte varför en ombudsman ska behövas när samhället redan är så öppet som det är till 
skillnad från andra länder. Endast 34,5 % av företagen i Sverige mellan åren 2005-2006 hade en 
sådan ombudsman (Svensson et al, 2014). En potentiell lösning är att det ska införas ett krav på att 
Ekobrottsmyndigheten ska ha en ombudsman som de anställda kan diskutera etiska problem med 
utan att bryta tystnadsplikten.  
 
Enligt Lee & Fargher (2013) är telefonjourer ett vanligt sätt att införa anonym rapportering. 
Telefonjourer är ett bättre alternativ då det innebär fullständig anonymitet. Revisorn slipper oron för 
hämndaktioner om företagshemligheter skulle avslöjas utan att anmälningsskyldigheten ska 
tillämpas. En öppen diskussion bör föras för att minska oro om personlig skada. En telefonjour hos 
Ekobrottsmyndigheten innebär också att revisionsbyråer i landet inte behöver oroa sig över de 
ekonomiska kostnaderna för tjänsten. För mindre revisionsbyråer med endast en handfull anställda 
är detta inte möjligt då anonymiteten inte blir lika fullständig. 
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7. Slutsats  
Syftet med denna uppsats är att genom att sammanställa och analysera resultat från dessa tidigare 
studier undersöka rättsfall och handlingar från Ekobrottsmyndigheten för att besvara våra 
frågeställningar.    
 
Hur påverkar tystnadsplikten revisorns syn på anmälningsskyldigheten? 
För att besvara vår frågeställning har vi utifrån vår analys kommit fram till att anmälningsskyldigheten 
är beroende av tystnadsplikten då revisorn väljer att anmäla misstankar senare på grund av rädslan 
att bryta tystnadsplikten. Genom en analys av våra rättsfall mot handlingarna från 
Ekobrottsmyndigheten har vi sett att trots revisorns anmälningsskyldighet träder in i ett tidigare 
stadium väljer de att anmäla mycket senare.  
 
Det vår analys visar på är att det som ligger bakom detta är att det finns en rädsla från revisorn som 
riskerar att bli omprövad för sin roll i företaget men även en stark kundrelation. Förutom den 
personliga förlusten innebär en anmälan en förlust för hela revisionsbyrån. Ju större del klienten 
bidrar till revisionsbyråns omsättning desto mer ökar osäkerheten för att genomföra en anmälan från 
revisorn.   
 
Hur kan konflikten stabiliseras mellan revisorns anmälningsskyldighet och tystnadsplikt? 
Vid analysen om tidigare studier inom ämnet har vi kommit fram till en lösning som kan förbättra 
hanteringen av funderingar och frågor från revisorer. Eftersom den mesta diskussionen sker på 
arbetsplatsen kan det ibland behövas en utomståendes perspektiv. Idag sker endast anmälan vid 
misstanke till Ekobrottsmyndigheten. Vårt förslag är att öppna en telefonjour som landets revisorer 
kan ringa in till. Eftersom båda parter omfattas av tystnadsplikten kan revisorn få råd och på så sätt 
går det att diskutera etiska dilemman med en utomstående utan att bryta tystnadsplikten. Eftersom 
telefonjouren är genom Ekobrottsmyndigheten blir den utomstående inte vem som helst; hjälpen 
revisorn får är av någon som är insatt inom när anmälningsskyldigheten bör tillämpas. Efter samtalet 
kan revisorn förhoppningsvis lättare bedöma när tystnadsplikten inte behöver brytas. 
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