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Abstrakt 

Studien undersöker, ur ett kvalitativt perspektiv, hur reglerna om anmälningsskyldighet i 

aktiebolagslagen har påverkat revisorsyrkets oberoende. Studiens problematik grundar sig i att 

revisorns oberoende tycks ha påverkats av att en ogrundad anmälan enligt reglerna om 

anmälningsskyldighet kan få långtgående juridiska och yrkesmässiga konsekvenser för en 

revisor. En revisor som underlåter att anmäla till åklagare kan emellertid inte bli 

skadeståndsskyldig, utan kan endast bli föremål för disciplinära åtgärder. Detta i kombination 

med att lagen föreskriver att revisorn ska anmäla vid en låg misstankegrad försätter revisorn i 

en svår situation. Studiens empiriska material består av sekundärdata i form av offentlig 

statistik, myndighetsrapporter, lagtext och Revisorsnämndens praxis. Det empiriska materialet 

analyseras med utgångspunkt i Goldman & Barlevs (1974) “Behavioral Model of 

Independence”. En analys av lagens syfte och utformning, samt verkningar av 

anmälningsskyldigheten, visar att lagändringen borde ha inneburit en förstärkning av 

revisorns oberoende, men tycks ha urholkats av att reglerna inte efterlevs i den utsträckning 

som lagstiftaren åsyftade. Studiens resultat är följaktligen att reglerna om anmälnings-

skyldighet minskar revisorsyrkets oberoende. 

Abstract 

This thesis analyzes how the independence of Swedish external auditors have been affected 

by their duty to report economic crime in joint stock companies. The problematization of the 

study is based on how the auditors’ duty to report crime seems to have had a negative effect 

on the auditor profession’s independence. It seems like the consequences to report crime 

according to the duty has no clear benefit to the auditor. It might even look like omitting to 

report crime involves lesser risk compared to the risk associated with reporting according to 

the duty. The empirical data consists of secondary data from The Supervisory Board of Public 

Accountants, The Swedish Economic Crime Authority and The Swedish National Council for 

Crime Prevention. The analysis is based on the “Behavioral Model of Independence” 

developed by Goldman & Barlev (1974) and indicates that, from a theoretical point of view, 

the legislation should have increased the auditors’ independence. However, the positive effect 

seems to have been eroded by non-compliance of the regulation by the auditors.  Therefore, 

this thesis suggests that the auditors’ duty to report crime have had a negative impact on 

auditors’ independence. 
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1. Introduktion 
 

1.1 Bakgrund 
 

Revisorns oberoende har diskuterats och framförallt kritiserats i tidigare forskning. Det menas 

att revisorn har svårt att bibehålla sitt oberoende, då intäkter relaterade till granskning eller 

konsultverksamhet skapar en situation där revisorn inte längre är oberoende. Revisorns 

relation till uppdragsgivaren som kund, skapar också ett egenintresse i att lämna en ren 

revisionsberättelse. Detta gör samtidigt revisorn mottaglig för påtryckningar från 

företagsledningen som har ett stort intresse av att den granskade bokföringen ger en 

fördelaktig bild av bolagets ekonomiska ställning (Carrington, 2007; Goldman & Barlev, 

1974; Sikka, 2009 & Öhman, Häckner, Jansson & Tschudi, 2006). 

 

Revisorns ansvar har också diskuterats i media. Företagsskandaler som Enronskandalen, 

Kreugerkraschen och Boforsskandalen har präglat debatten och gjort att revisorns ansvar vid 

företagsbedrägerier lyfts till ytan (Larsson, 2005a & Sikka, 2009). Det uppmärksammade 

Prosolviafallet från 2013, där revisorn blev föremål för ett stort skadestånd på grund av 

försumlig granskning av bolagets räkenskaper, innebar också att frågan om revisorers ansvar 

aktualiserats ytterligare (Svernlöv, 2014). 

 

Revisorers juridiska ansvar utökades 1999 i och med införandet av reglerna om 

anmälningsskyldighet. Reglerna innebär att revisorn, vid misstanke om vissa ekonomisa brott 

begångna av styrelse och VD, är skyldig att anmäla sina brottsmisstankar till åklagare. 

Införandet av anmälningsskyldigheten var inte bara en reaktion till följd av företagsskandaler, 

utan även ett resultat av ett långsiktigt politiskt projekt för att öka statens kontroll av 

ekonomin och bekämpa ekonomisk brottslighet (Larsson, 2005a). Innan lagreglerna om 

revisorns anmälningsskyldighet infördes, var revisorer förhindrade att anmäla 

brottsmisstankar till polis och åklagare på grund av sin tystnadsplikt. Under 

lagstiftningsarbetet kritiserades lagförslaget av olika remissinstanser. Kritiken bestod 

huvudsakligen i att en sådan skyldighet står i motsättning till revisorns tystnadsplikt och 

därmed riskerar att äventyra revisorn roll som oberoende granskare. En oro fanns också inom 

revisorsprofessionen att revisorer i framtiden skulle komma att agera mer som advokater eller 

myndighetsföreträdare, än som oberoende granskare mellan investerare och styrelse samt VD. 

Oron bestod också i att förtroendet skulle försämras och att informationsutbytet mellan 

revisor och klient skulle bli lidande, vilket i förlängningen skulle kunna drabba kvaliteten på 

revisionberättelsen och revisorns oberoende ställning (Larsson, 2005b). 

 

1.2 Problematisering 
 

Enligt reglerna om anmälningsskyldighet ska revisorer anmäla redan då det kan misstänkas att 

något av de brott som omfattas av lagbestämmelsen har begåtts. Lagbestämmelsen omfattar 

bland annat bokföringsbrott och skattebrott, vilka är brott som normalt upptäcks först vid 
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konkursärenden eller vid skatterevision, men där revisorn har insyn och därför möjlighet att 

agera som whistle-blower för att denna typ av brott ska uppdagas i samband med revisionen 

(Larsson, 2004). 

 

Tidigare forskning har dock indikerat att lagreglerna om anmälningsskyldighet inte efterlevs i 

den utsträckning som lagen föreskriver. Revisorer anmäler först när säkerhet råder om att ett 

brott har begåtts, alltså först vid en mycket hög misstankegrad, något som inte var 

lagstiftarens syfte med bestämmelsen (Larsson, 2005b). Denna problematik tycks bottna i att 

revisorn har en utsatt roll, där denne förväntas vara en oberoende part men samtidig också ska 

agera som lagens förlängda arm för att upptäcka brott. Problematiken försvåras ytterligare av 

de skadeståndsregler som finns kopplade till anmälningsskyldigheten, vilka innebär att 

revisorn kan bli skadeståndsskyldig om anmälan visar sig vara ogrundad. Förutom detta 

menar forskning också att revisorn riskerar yrkesmässiga konsekvenser i form av förlorade 

kundintäkter, förlorat anseende och därmed även framtida karriärmöjligheter (Sikka, 2009; 

Öhman et al., 2006). Det har också menats att det inte finns några tydliga fördelar för revisorn 

själv att avslöja bedrägerifall, såsom rykte och ökade klientintäkter (Dyck, Morse & Zingales 

2010). 

 

Mot bakgrund av denna problematik tycks revisorers incitament att fullgöra sin 

anmälningsskyldighet vara otillräckliga. Riskerna revisorn står inför verkar, såvitt vad som 

kan utläsas ur tidigare forskning, inte uppvägas av fördelar. En underlåtelse att anmäla enligt 

lagregeln kan, om det upptäcks, leda till disciplinärende hos Revisorsnämnden. Det tycks 

heller inte finnas någon forskning över hur de disciplinära åtgärderna påverkar revisorn i 

praktiken. 

 

Den problematik som studien önskar lyfta är att hotet om disciplinära åtgärder, vid 

underlåtenhet att anmäla vid en låg misstankegrad, kan verka mindre allvarliga än de risker 

som finns för revisorn om anmälan visar sig vara ogrundad. Studien använder Goldman & 

Barlevs (1974) definition av oberoende, vilken menar att en oberoende revisor utför sin 

granskning i enlighet med gällande regler och rekommendationer. En fråga som bör ställas i 

denna kontext är hur revisorer har möjlighet att vara oberoende om de samtidigt förväntas 

fullgöra sin anmälningsskyldighet och agera som advokater eller myndighetsföreträdare. Att 

följa gällande lagar och rekommendationer, att bibehålla oberoendet enligt definitionen, kan 

tyckas svårt när reglernas utformning kan leda till en rad allvarliga konsekvenser för revisorn. 

 

Det som i viss mån saknas i tidigare forskning på området är en utförlig diskussion och analys 

kring hur lagens utformning och efterlevnad har påverkat revisorsyrkets oberoende. Genom 

att undersöka lagens syfte och utformning, samt verkningar av anmälningsskyldigheten, syftar 

studien till att bidra med en analys av hur revisorns oberoende påverkas av reglerna om 

anmälningsskyldighet. 
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1.3 Forskningsfråga 
 

Hur har reglerna om anmälningsskyldighet påverkat revisorsyrkets oberoende? 

1.4 Syfte 
 

Studien syftar till att bidra med en analys av hur revisorsyrkets oberoende har påverkats av 

reglerna om anmälningsskyldighet. Genom att undersöka lagens syfte och utformning, samt 

verkningar av anmälningsskyldigheten, syftar studien till att bidra med en analys av hur 

revisorns oberoende påverkas av reglerna om anmälningsskyldighet. 

 

 

2. Litteraturstudie 

2.1 Introduktion 
 

Studien undersöker frågan: Hur har reglerna om anmälningsskyldighet påverkat 

revisorsyrkets oberoende? Problematiken grundar sig i att revisorns oberoende tycks ha 

påverkats av att en ogrundad anmälan kan få långtgående konsekvenser för revisorn. 

Litteraturstudien innehåller avsnitten litteraturgenomgång, teoretiskt verktyg och konklusion.  
 

Litteraturgenomgången presenteras med utgångspunkt i tre teman. Temat den oberoende 

revisorn, berör synen på revisorn som oberoende granskare och Goldman & Barlevs (1974) 

definition av oberoende diskuteras. Temat revisorns anmälningsskyldighet, introducerar 

lagreglerna, ger en kort bakgrund till lagändringen och diskuterar forskning som berör 

revisorns roll i företagsbedrägerier. Slutligen presenteras temat incitament och 

intressekonflikter, där en genomgång av olika intressekonflikter genomförs och hur dessa 

enligt tidigare forskning har påverkat revisorns möjligheter att bibehålla sitt oberoende. 

Litteraturstudien avslutas med att det valda teoretiska verktyget presenteras och motiveras 

utifrån att kunna besvara studiens frågeställning och uppnå studiens syfte, det vill säga att 

bidra med en analys över hur reglerna om anmälningsskyldighet påverkat revisorsyrkets 

oberoende. 
 

2.2 Litteraturgenomgång 

 

Den oberoende revisorn 

 

Syftet med en revision är att den oberoende revisorn genom sin granskning säkerställer att den 

ekonomiska information som förmedlas från företaget till styrelse och VD är tillförlitlig 

(Larsson, 2007). Såväl vikten av revisionen, som den traditionella bilden av den oberoende 

revisorn, har kritiserats i tidigare forskning (Carrington, 2007; Sikka, 2009 & Öhman et al., 

2006). Det har ifrågasatts att en ren revisionsberättelse ofta likställts med en 

hälsoundersökning där klartecken från revisorn ses som en garanti för ett välmående bolag. 

Finanskrisen 2008 visar på att revisorerna missat eller misskalkylerat risker och tillgångars 
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värde, samt att fortlevnadsprincipen inte beaktats, då bolag som reviderats utan anmärkning 

gått i konkurs kort därpå (Sikka, 2009). Då revisionsberättelser i hög grad är standardiserade 

har det också ifrågasatts vilken kvalitet dessa håller, samt vilken vikt och tilltro som 

egentligen bör läggas på en ren revisionberättelse (Carrington, 2007). Forskning visar också 

på att revisorer i hög grad väljer att fokusera på verifierbar, statisk och historisk information 

vid utförandet av revisionen där klassiska och traditionella arbetssätt och modeller föredras 

(Power 1999 & Öhman et al., 2006). Allt mer komplexa, immateriella och svårvärderade 

tillgångar ställer krav på revisionen, men arbetssättet tycks inte ha ändrats i takt med 

utvecklingen (Sikka, 2009). Forskning menar att revisorerna i sitt granskningsarbete förvisso 

inte går emot lagar och regler, men fokuserar heller inte på att skydda investerare och andra 

intressenter. Istället väljer revisorn att kontrollera sådant som lätt kan verfieras, även om detta 

inte är den mest relevanta informationen för investerarna att få verifierad. Det har hävdats att 

det verkar vara viktigare att göra saker rätt, än att göra rätt saker (Öhman et al., 2006). Öhman 

et al. (2006) resultat står i viss kontrast till den definition av oberoende som Goldman & 

Barlev (1974) presenterar. Denna definition innebär att revisorn är oberoende om denne utför 

revisionen i enlighet med gällande lagar och rekommendationer, vilket är en definition som 

kan diskuteras. Gaa & Smith (1985) menar att revisorn för att ta sitt ansvar inte endast kan 

luta sig mot lagens bokstav, vilket också stödjs av Öhman et al. (2006) som menar att 

revisorer förvisso följer lagar och regler, men ändå inte sätter investerare och andra 

intressenter i första rum, vilket utgör ett hot mot revisorns oberoende. Med utgångspunkt i 

Goldman & Barlevs (1974) defintion av oberoende skulle detta innebära att agerandet är i 

enlighet med den oberoende revisorsrollen. Goldman & Barlevs (1974) definitionen kan 

därför argumenteras ge en alltför förenklad bild av verkligheten. 

 

Revisorns anmälningsskyldighet 
 

Bestämmelserna om revisorns anmälningsskyldighet, vid misstanke om brott, återfinns i 9 

kap. 42-44 §§ aktiebolagslagen (SFS 2005:551). Revisorn är vid misstanke om att 

styrelseledamot eller VD, inom ramen för bolagets verksamhet, gjort sig skyldig till vissa 

brott av ekonomisk natur, skyldig att vidta vissa i lagen preciserade åtgärder. Revisorn ska vid 

brottsmisstanke så snart som möjligt underrätta styrelsen. Vidare är revisorn också skyldig att 

anmäla det misstänkta brottet till åklagare, om styrelsen inte vidtar de åtgärder som krävs 

inom fyra veckor. Oro över anmälningsskyldigheten har uttalats då det menats att staten har 

ålagt revisorn uppgifter som egentligen inte hör till revisorn, då detta ligger utanför deras 

kompetensområde och då revisorer i regel inte har kompetens att göra straffrättsliga 

bedömningar. Det menas dock att denna oro är överdriven, då kompetensen finns att tillgå och 

möjligheten att anonymt diskutera kritiska fall med åklagare finns (Larsson, 2005b). 

Införandet av anmälningsskyldigheten var i huvudsak inte en reaktion till följd av 

företagsskandaler, utan ett resultat av ett långsiktigt politiskt projekt för att öka statens 

kontroll av ekonomin och att bekämpa ekonomisk brottslighet (Larsson, 2005a). 

 

Forskning visar att revisorer i förhållandevis liten grad medverkar till att företagsbedrägerier 

avslöjas (Dyck, Morse & Zingales, 2010) och att revisorer inte ser något behov av att utöka 
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fokus på att upptäcka bedrägerier under granskningsarbetet (Öhman et al., 2006). En analys 

av den avvägning mellan nytta och kostnad som en angivare eller whistle-blower ställs inför 

visar att det inte finns något tydligt stöd för att revisorer har någon fördel i att avslöja 

bedrägerifall, i form av exempelvis fördelar med avseende på rykte och därmed i 

förlängningen ökade klientintäkter (Dyck, Morse & Zingales, 2010).  

 

Incitament och intressekonflikter 

 

Det finns ett flertal olika parter och intressenter som i olika avseende förlitar sig på 

informationen i en revisionsberättelse. Dessa intressenter är företagsledningen i det granskade 

bolaget, aktieägare och olika tredje parter i förhållande till bolaget såsom borgenärer och 

potentiella investerare. För såväl aktieägare som tredje parter utgör revisionsberättelsen en 

mycket viktig informationskälla vid utvärdering av det granskade bolagets finansiella 

ställning (Goldman & Barlev 1974; Larsson, 2007 & FAR, 2003). Gemensamt för dessa 

parter är således att de i olika avseenden påverkas av informationen i revisorns rapportering. 

Parterna kan dock ha skilda intressen när det kommer till informationens innehåll, vilket kan 

ge upphov till incitament att påverka revisorns rapportering i olika riktningar. Dessa olika och 

ofta oförenliga intressen utgör bakgrunden till de intressekonflikter som Goldman & Barlev 

(1974) diskuterar i sin studie. Intressekonflikterna kan leda till påtryckningar på revisorn att 

frångå sitt oberoende. 

 

En av dessa intressekonflikter avser förhållandet mellan revisorn och bolaget. Såväl 

företagsledningen som aktieägare har ett intresse av att revisionsberättelsen ska ge olika tredje 

parter, i förhållande till bolaget, ett fördelaktigt intryck vad gäller bolagets ställning. Detta 

innebär att företagsledningen kan ha ett starkt incitament att försöka påverka revisorns 

granskning, trots att revisorn förväntas utföra en objektiv och oberoende granskning i enlighet 

med gällande regler och rekommendationer. Revisorn i sin tur kan ha ett ekonomiskt 

egenintresse i att bryta eller se mellan fingrarna mot gällande regler och rekommendationer 

vid utförande av revisionen, vilket är något som kan innebära att revisorn ger efter för 

påtryckningar från företagsledningen. Att revisorer i hög grad är beroende av arvodet från 

revisionen och från olika konsulttjänster utgör en viktig bakgrund till denna intressekonflikt, 

och innebär att revisorer kan ha mycket att förlora genom att lämna en oren 

revisionsberättelse (Goldman & Barlev, 1974 & Sikka, 2009). Vidare kan den enskilda 

revisorn ha incitament att hålla sig väl med uppdragsgivaren, då en förlorad kund kan ha en 

direkt effekt på den enskilda revisorns karriärmöjligheter (Sikka, 2009). En ytterligare 

intressekonflikt är att revisorns rapport utgör ett viktigt underlag när aktieägare utvärderar 

företagsledningens prestationer och handlande. Det kan exempelvis röra beslut om arvode och 

beviljande av ansvarsfrihet. På grund av detta uppstår en intressekonflikt mellan aktieägare 

och företagsledningen, det klassiska agent- och principalförhållandet (Antle, 1984), som kan 

leda till att företagsledningen försöker påverka revisorns granskning (Goldman & Barlev, 

1974). Öhman et al. (2006) diskuterar hur revisorn till viss del tycks ha övergett sitt uppdrag 

att vara den oberoende granskaren mellan aktieägare och företagsledning, och i stället visar 

tendenser till att beskydda företagsledningen genom att välja hur granskningen sker. Goldman 
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& Barlev (1974) definierar oberoende som att revisorn utför sin granskning i enlighet med 

gällande regler och rekommendationer. Revisorns möjligheter att motstå påtryckningar från 

företagsledningen, och därmed upprätthålla sitt oberoende, är beroende av maktbalansen 

mellan revisorn och företagsledningen. I detta hänseende konstateras att revisorer befinner sig 

i ett klart underläge i förhållande till bolaget vilket gör revisorer mottagliga för påtryckningar 

från bolagets sida. Revisorn är i sin tur också beroende av såväl granskningsarvode som 

företagsledningens vilja att lämna ifrån sig information. Detta förhållande är problematiskt 

och utgör ett allvarligt hot mot revisorns oberoende, eftersom bolaget i så hög grad är 

beroende av olika tredje parters bedömningar av bolagets ställning (Goldman & Barlev, 

1974).  

 

2.3 Teoretiskt verktyg 
 

Det teoretiska verktyg som används i studien bottnar i Goldman & Barlevs (1974) 

“Behavioral Model of Independence”avseende hur revisorns oberoende påverkas av andras 

inflytande och hur detta påverkar revisorns möjligheter att motstå påtryckningar från olika 

intressenter för att bibehålla sitt oberoendet.  

 
Goldman & Barlev (1974) “Behavioral Model of Independence” s. 712. 

 

Enligt Goldman & Barlevs (1974)“Behavioral Model of Independence” påverkas revisorns 

möjligheter att stå emot påtryckningar av tre variabler som sammantaget blir revisorns styrka 

och att ökar möjligheten att bibehålla sitt oberoende. Dessa är: graden av rutin i 

arbetsuppgifterna som utförs, användaren av tjänsten och hur väl yrkesetiska regler är 

implementerade. 
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1. Hur omfattande graden av rutin är i uppgiften som utförs påverkar revisorns 

möjligheter att motstå påtryckningar. Ju högre grad av rutinmässiga uppgifter, desto 

sämre möjligheter att motstå påtryckningar från klienten, då dessa i sig inte ger 

revisorn någon unik ställning.  

2. Användaren av tjänsten påverkar revisorns möjlighet att motstå påtryckningar. 

Revisionen betalas av bolaget som revideras men informationen nyttjas även av tredje 

parter. Detta ger revisorn en minskad möjlighet att motstå påtryckningar, eftersom 

tjänsten som utförs inte nödvändigtvis används i den direkta verksamheten.  

3. Hur väl yrkesetiken är implementerad påverkar revisorns möjligheter att motstå 

påtryckningar från sin klient. Om yrkesetiska regler och standarder är välkända och 

rättsligt tvingande, gör detta att revisorns styrka ökar, då den betalande kunden inte 

enkelt kan finna en annan revisor som är villig att överse ett etiskt eller juridiskt 

övertramp. 

 

Bolagets makt förutsätts enligt Goldman & Barlev (1974) vara starkare än revisorns, då 

revisorns arbetsuppgifter i hög grad är rutinbetonade och då den huvudsakliga användaren av 

revisorns rapportering inte är densamma som den som betalar för tjänsten. Bolaget har också 

möjlighet att påverka såväl arbetsförhållanden som arvode för revisorn, vilket också talar för 

att bolagets makt och inflytande är starkare än revisorns.  

 

Modellen visar att för att öka revisorns oberoende krävs att revisorns makt och inflytande i 

förhållande till företagsledningen ökar. För att göra detta behöver företagsledningens 

inflytande på revisorn minska och tredje parts ställning gentemot revisorn stärkas. Detta kan 

ske genom att öka revisorns ansvar gentemot tredje part. Modellen kommer fram till tre 

oberoendekriterier som utgör potentiella lösningar för att komma till rätta med 

oberoendeproblematiken.  

 

Dessa är: 

 

1. Att reducera ledningens makt och inflytande, genom att istället öka tredje parters 

inflytande.  

2. Att reducera revisorns flexibilitet i utförandet av sitt arbete genom en mer omfattande 

reglering. 

3. Att ändra förutsättningarna för revisorn genom att göra revisorsyrket till en statlig 

inrättning, genom att i grunden ändra maktförhållandet, så att revisorn inte längre är 

beroende av ledningen för att kunna utföra sitt arbete (Goldman & Barlev, 1974). 

 

Den kritik som riktats mot modellen påpekar att tillräckligt utrymme inte ges till hur den 

enskilda revisorns yrke och yrkesroll är utformad. Det menas att storleken på den utförande 

revisorsfirman samt hur erfaren revisorn är, också är mycket viktiga faktorer för hur revisorn 

kan motstå påtryckningar och öka sin egen maktposition. Detta är något som Goldman & 

Barlevs (1974) “Behavioral Model of Independence” inte tar i tillräcklig beaktning (Loeb, 

1975). I svaret till kritiken menar Goldman & Barlev (1975) att modellen inte ska ses som ett 
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instrument att mäta eller förutse den enskilda revisorns beteende eller oberoende, utan är ett 

sätt att förklara hur oberoendefrågan påverkar revisorsyrket som profession.  

 

2.4 Konklusion 
 

Goldman & Barlev (1974) definierar oberoende som att revisorn utför sin granskning i 

enlighet med gällande regler och rekommendationer. Kritik har riktas mot definitionens 

enkelhet. Dock motiverar denna studie användandet av defintionen med att den trots den 

förenklade bilden ger en indikation om vad som krävs för att en revisor ska vara oberoende. 

En förenklad definition är också nödvändig för att ta fram ett användbart verktyg för att 

analysera påverkan på oberoendet.  

 

Goldman & Barlevs (1974) “Behavioral Model of Independence” går igenom hur olika 

intressenters inflytande och makt påverkar revisorns möjligheter att bibehålla sitt oberoende 

och minska de olika intressekonflikter som finns förenade med revisionens utförande. Tre 

oberoendekriterier presenteras som möjligheter för att öka revisorns oberoende. Genom att 

stärka revisorns beroende av tredje part, istället för av företagsledningen, minskar 

intressekonflikten mellan revisorn och företagsledningen, vilket leder till ett ökat oberoende 

vid genomförandet av en granskning. Hur väl implementerade lagar och yrkesetiska regler är 

påverkar också vilka möjligheter revisorn har att stå emot påtryckningar och bibehålla sitt 

oberoende. Det tredje oberoendekriteriet inte kan sägas vara uppfyllt eftersom revisorsyrkets 

förutsättningar vad gäller maktförhållande i grunden ser liknande ut idag som när Goldman & 

Barlev utförde sin studie 1974. Med detta som bakgrund kommer studiens funna empiriska 

material att analyseras med hjälp av de två första oberoendekriterierna i Goldman & Barlevs 

(1974) “Behavioral Model of Independence”.  

 

Studien fokuserar på hur anmälningsskyldigheten för revisorer har påverkat hur ledningens 

makt och inflytande reducerats genom att istället öka tredje parters inflytande samt hur 

revisorns flexibilitet reducerats i utförandet av sitt arbete genom en mer omfattande reglering. 

I denna studie förutsätts det granskade bolagets makt och inflytande vara starkare än 

revisorns, vilket också Goldman & Barlev (1974) gjort i sin studie. Allt annat lika tas därför 

ingen hänsyn till hur bolagets makt påverkats av införandet av anmälningsskyldigheten. 

Goldman och Barlevs (1974) “Behavioral Model of Independence” har tidigare använts för 

att studera sekundärdata. I en kanadensisk studie från 2006 användes modellen för att 

analysera historisk data över hur förändringar i lag och reglering i Kanada och Storbritannien 

påverkat revisorsyrkets oberoende över tid (Green, 2006). Då modellen tidigare använts för 

att studera lag och praxisförändringar, kan även denna studie motiveras använda modellen för 

att undersöka hur den svenska lagändringen gällande revisorns anmälningsskyldighet påverkat 

revisorns oberoende. Trots den kritik som riktats mot modellens enkelhet och dess avsaknad 

av hänsyn till den enskilda revisionsbyrån och den enskilda revisorns incitament (Loeb, 1975) 

motiveras användandet av modellen med att studien fokuserar på anmälningsskyldigheten i 

förhållande till revisorsyrket, inte på den enskilda revisorns incitament att följa lagen. Detta 
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motiverar användandet av modellen för att kunna analysera hur lagregeln påverkat 

yrkesgruppens oberoende i stort. 

 

3. Metod 
 

3.1 Inledning 
 

Metodkapitlet introduceras med en bakgrund där studiens problematik, syfte och 

kunskapsbidrag återges. Studiens forskningsfråga operationaliseras genom att bryta ner den i 

praktiska undersöknings- och analysfrågor. Dessa frågor identifierar och lyfter fram viktiga 

aspekter av studiens problematik, vilka undersöks empiriskt för att kunna besvara 

frågeställningen: Hur har reglerna om anmälningsskyldighet påverkat revisorsyrkets 

oberoende? Vidare presenteras och motiveras det vetenskapsteoretiska perspektiv och 

tillvägagångssätt studien använder. En källkritisk diskussion kring trovärdigheten i studiens 

källor och ett resonemang kring de etiska hänsynstaganden som gjorts för studien förs.  

 

3.2.  Problematik, syfte och bidrag 
 

Som tidigare berörts i studien tycks det finnas en problematik i utformningen av reglerna om 

anmälningsskyldighet för revisorer. Denna problematik består huvudsakligen i att en 

ogrundad anmälan kan få långtgående juridiska och yrkesmässiga konsekvenser för en 

revisor, medan konsekvenserna av att underlåta att anmäla förefaller mindre allvarliga. En 

revisor som underlåter att anmäla misstanke om brott till åklagare vid den relativt låga 

misstankegrad som föreskrivs av lagstiftaren, riskeras inte att bli skadeståndsskyldig gentemot 

bolaget, utan kan endast bli föremål för disciplinära åtgärder. Tidigare forskning om revisorns 

anmälningsskyldighet visar mycket riktigt att revisorer är restriktiva med att anmäla och i de 

allra flesta fall endast anmäler vid mycket hög misstankegrad (Larsson 2005b).  

 

Studien undersöker därför hur reglerna om anmälningsskyldighet för revisorer påverkar 

oberoendet genom att, utifrån ett oberoendeperspektiv studera, lagens syfte och utformning, 

samt verkningar av anmälningsskyldigheten. Genom att göra detta är förhoppningen att kunna 

föra en diskussion om huruvida införandet av anmälningsskyldigheten har förstärkt, eller 

minskat revisorns oberoende. 

 

3.3   Operationalisering  
 

Nedan följer en uppräkning av de undersöknings- och analysfrågor som är framtagna med 

utgångspunkt i studiens frågeställning och analysmodell. Frågorna är tematiserade för att 

undersöka anmälningsskyldighetens utformning och syfte, samt verkningar av 

anmälningsskyldigheten. 
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Anmälningsskyldighetens utformning och syfte 

- Vad var syftet med införandet av reglerna om anmälningsskyldighet?  

- Hur var lagändringen, utifrån lagstiftarens perspektiv, tänkt att fungera? 

 

Verkningar av anmälningsskyldigheten  

- Hur efterlevs reglerna om anmälningsskyldighet av revisorer?  

- Har tredje part ställning förstärkts genom anmälningsskyldigheten?  

- Har införandet av anmälningsskyldigheten ökat revisorers möjligheter att motstå 

påtryckningar från företagsledningen? 

- Hur har anmälningsskyldigheten påverkat revisorns flexibilitet vid utförande av 

revisionen? 

- Vilka juridiska konsekvenser får underlåtenhet att anmäla för revisorn och vilka 

disciplinära åtgärder kan då komma ifråga? 

- Vilka juridiska konsekvenser får en felaktig anmälan för revisorn? 

 

3.4   Vetenskapsteoretiskt perspektiv 
 

Mot bakgrund av studiens beskrivna problematiseringen och syfte genomförs studien med 

hjälp av insamling av kvalitativ data, vilka kännetecknas av och bjuder in till tolkning och 

förståelse (Farquhar, 2012). Studiens syfte uppnås genom att undersöka lagens syfte och 

utformning samt verkningar av anmälningsskyldigheten, vilket gör den kvalitativa 

forskningsmetoden mest lämplig, då det kräver ett tolkande synsätt på de slutsatser som dras. 

Kvalitativ forskning har en tolkningsbaserad och interpretativ kunskapsteoretisk inriktning, 

vilket innebär att tyngdpunkt ligger på hur individer uppfattar och tolkar sin sociala verklighet 

(Bryman & Bell, 2011). Den sociala verkligheten ses som en egenskap tillhörande individers 

konstruerande förmåga, vilken alltid är föränderlig och kan inte beskrivas utan att ta hänsyn 

till individers åsikter och synpunkter (Bryman & Bell, 2011 & Slevitch, 2011). Kvalitativa 

studiers subjektiva syn på kunskap, vilken menar att sanning syftar till hur väl undersökares 

påstående överensstämmer med hur individer egentligen tolkar eller konstruerar sin verklighet 

(Slevitch, 2011), påvisar också varför det är den mest lämpade forskningsmetoden för studien 

ifråga. 

 

Den valda forskningsmetoden har en induktiv syn på relationen mellan teori och forskning, 

vilket innebär att teorier genereras, genom att finna mönster i den insamlade datan, till 

skillnad från den kvantitativa forskningsmetoden som istället prövar teorier (Bryman & Bell, 

2011 & Farquhar, 2012). Induktiv forskning är därför fokuserad på att utforska och förstå 

(Farquhar, 2012) vilket är lämpligt i strävan om att uppnå uppsatsens syfte om att bidra med 

en analys hur revisorsyrkets oberoende har påverkats av regeln om anmälningsskyldighet. 

Den kvalitativa forskningsmetoden kan generellt beskrivas som att fokusera mer på ord än 

kvantifiering vid datainsamling och analys av denna. Det är dock en förenkling att mena att 

kvalitativ forskning lägger mer fokus på ord än siffror (Bryman & Bell, 2011). Det ovan 

beskrivna förhållningssättet till syn på verklighet och kunskap visar på att det finns mycket 
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mer som skiljer de två forskningsmetoderna åt (Slevitch, 2011). Det innebär således inte att 

siffror enbart rör kvantitativ forskning, utan studien samlar, trots sitt kvalitativa perspektiv, 

även in och utvärderar siffror i form av till exempel statistik över anmälningar gjorda av 

revisorer och disciplinärenden från Revisorsnämnden.  

Viss kritik har dock riktats mot kvalitativa studier. Förespråkare av kvantitativa 

forskningsmetoder menar att kvalitativa studier ofta är subjektiva och att resultaten byggs på 

vad forskaren anser vara viktigast, samt påverkas av det nära förhållande som ofta råder 

mellan forskaren och undersökningsdeltagaren. Vidare kritiseras kvalitativa studier och 

undersökningar för att vara ostrukturerade, med fokus och perspektiv baserat på forskarens 

egna intressen. Resultaten i en kvalitativ studie anses också vara svårare att generalisera till 

andra situationer än  där undersökningen är utförd. En orsak till detta menas vara att en 

kvalitativ studie vanligtvis är utförd i en specifik situation eller miljö med endast en liten 

utvald grupp av deltagare. Kritiker ifrågasätter ofta hur ett specifikt fall ska kunna 

representera samtliga andra fall och menar att det inte är möjligt att generalisera slutsatser 

från en kvalitativt utförd studie till andra situationer och miljöer (Bryman & Bell, 2011). 

Trots den riktade kritiken anses ändå den kvalitativa forskningsmetoden vara mer lämplig, än 

den kvantitativa, för studien i fråga. Detta främst på grund av de krav som studiens 

frågeställning och syfte ställer på forskarens förståelse och tolkningförmåga för att kunna 

besvaras och uppfyllas. 

 

3.5   Metod och tillvägagångssätt 
 

För att genomföra studien och besvara frågeställningen ligger fokus på två typer av 

sekundärdata; dels redan genomförda studier och data insamlad av tidigare forskare, dels 

offentlig statistik och data från myndigheter (Bryman & Bell, 2011). Anledningen till att 

undersökningen baseras på sekundärdata, och inte primärdata insamlad i form av till exempel 

intervjuer eller enkäter, är främst att intervjuer med revisorer inte förväntas kunna ge svar på 

de frågor som önskas. Då frågeställningen berör revisorns oberoende och agerande enligt 

anmälningsskyldigheten, är uppfattningen att revisorer skulle ha en återhållsam inställning 

kring frågor som rör deras egna agerande och inställning till oberoende. Studien definierar 

oberoende som att revisorn utför sin granskning i enlighet med gällande lagar och 

rekommendationer (Goldman & Barlev, 1974). Då revisorernas svar sannolikt skulle vara väl 

i enlighet med de lagar, regler och rekommendationer de förväntas följa, baseras studien 

istället på sekundärdata i form av Revisorsnämndens disciplinärenden, lagförarbeten, 

rapporter från Brottsförebyggande rådet (BRÅ) samt statistik från Ekobrottsmyndigheten 

(EBM).   

  

Utformningen av reglerna om anmälningsskyldighet undersöks med utgångspunkt i lagtexten. 

För att erhålla en djupare förståelse för syftet med införandet av reglerna om 

anmälningsskyldighet och hur reglerna var tänkta att fungera, studeras lagförarbeten.  

Efter ha redogjort för lagens utformning och syfte studeras verkningarna av 

anmälningsskyldigheten. Genom inhämtad statistik från EBM över antalet anmälningar och 

vilken typ av brott dessa anmälningar avses, undersöks hur reglerna om anmälningsskyldighet 
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efterlevs. Denna statistik kompletteras med information från BRÅ:s rapport: Revisorernas 

anmälningsskyldighet (Larsson, 2004) och EBM:s utvärdering av anmälningar från revisorer 

(Lundin, 2008) som alla berör verkningar av anmälningsskyldigheten.  

 

En revisor som anmäler misstanke om brott till åklagare riskerar att åläggas skadestånd, om 

anmälan grundar sig på felaktiga uppgifter. Så är också fallet om revisorn underlåter att 

underrätta styrelsen om uppkommen brottsmisstanke. Mot bakgrund av detta studeras först 

och främst hur reglerna om revisors skadeståndsansvar i aktiebolagslagen är utformade. För 

att få en djupare förståelse för reglernas innebörd kompletteras lagtexten med juridisk 

litteratur och lagkommentarer. Detta för att ge en vägledning till vilka konsekvensen revisorn 

kan ställas inför om anmälan visar sig vara ogrundad eller om revisorn underlåter att 

underrätta styrelsen vid misstanke om brott. Sökningar i rättsdatabaser såsom Karnov och 

Infotorg efter rättsfall som berör revisors skadeståndsansvar vid fullgörande av 

anmälningsskyldigheten har inte gett något resultat. Det tycks inte heller finnas några rättsfall 

där revisorns underlåtenhet att underrätta styrelsen om uppkommen brottsmisstanke varit 

föremål för prövning. Frågan om revisorns skadeståndsansvar var till exempel föremål för 

prövning i Hovrätten för Västra Sveriges dom, mål nr T 4207-10, även kallat Prosolviafallet 

från 2013. Detta fall berörde emellertid inte revisorns brister i anmälningsskyldigheten då 

händelserna inträffade före lagändringen, varför fallet inte kan användas i studien. På grund 

av detta har skadeståndsreglerna kopplade till anmälningsskyldigheten inte kunnat undersökas 

utifrån ett praktiskt perspektiv, utan endast med fokus på lagtext och lagens utformning.  

 

För att undersöka revisorns konsekvenser av att underlåta att anmäla, används underlag från 

Revisorsnämnden. Fokus ligger på Revisorsnämndens disciplinärenden som rör revisorers 

underlåtenhet att anmäla. Dessa disciplinärenden ger en uppfattning om vilken utsträckning 

disciplinärendena rör anmälningsskyldighet, samt en redogörelse för vilka disciplinära 

åtgärder som meddelas när revisorer brustit i sin skyldighet att anmäla enligt bestämmelserna 

i aktiebolagslagen. De undersökta disciplinärendena är hämtade från Revisorsnämndens 

hemsida via deras sökfunktion i praxis. Vid urval av disciplinärenden har följande sökord 

använts: anmälningsskyldighet, anmälningsplikt, 9 kap., där reglerna om anmälnings-

skyldighet återfinns i aktiebolagslagen, samt de brott som ingår i den brottskatalog som 

revisorer enligt aktiebolagslagen är skyldiga att agera vid om misstanke finns (se bilaga 2). 

Anledningen till att sökningen inte gjorts på paragrafnummer är att dessa kan ha ändras i och 

med införandet av en ny aktiebolagslag 2005. Förutom sökorden har även en begränsning 

gjorts till disciplinärenden uppkomna efter anmälningsskyldighetens införande, det vill säga 

efter 1999-01-01. Disciplinärendena undersöks var för sig, för att finna de som berör de 

aktuella reglerna om revisorns anmälningsskyldighet vid misstanke om brott. De utvalda 

ärendena undersöks utförligare för att fastställa bakgrunden till vad ärendet avser, 

revisorsnämndens bedömning och vilken disciplinär åtgärd revisorn meddelats. För att 

undersöka hur dessa disciplinära åtgärder påverkar revisorer i praktiken kontaktades 

Revisorsnämnden via mail. I svaret (enligt personlig kontakt via mail 2014-11-27) framkom 

att de saknar kännedom om var eller om det finns någon undersökning om hur de disciplinära 

åtgärderna påverkar revisorn i praktiken. Utöver detta har även sökningar gjorts via 

artikeldatabasen EDS, Google Scholar, och FAR Online utan resultat. Det tycks alltså inte 
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finnas någon forskning som berör vilka praktiska konsekvenser en disciplinär åtgärd från 

Revisorsnämnden får för en revisor, varför det inte är möjligt att undersöka hur en disciplin 

åtgärd från Revisornämnden påverkar revisorers forsatta arbete och karriär.  

 

Det empiriska material som tas fram genom ovan beskrivna tillvägagångssätt visar på lagens 

utforming och syfte, samt verkningar av anmälningspliken. Empirin analyseras slutligen 

utifrån Goldman och Barlevs (1974) “Behavioral Model of Independence”. På så sätt kan 

lagstiftningens tänkta och faktiska effekter analyseras och ställas mot varandra. 

     

3.6  Källkritiska hänsynstaganden 
 

De teoretiska källor som används i studien är vetenskapliga artiklar. Dessa är hämtade från 

olika internationella akademiska tidskrifter där den vetenskapliga kvaliteten i artiklarna har 

vetenskapligt granskats före publicering. Artiklarna är skrivna av forskare inom det aktuella 

forskningsområdet, och är inte sällan citerade av varandra, vilket visar på kunskap och 

erfarenhet inom forskningsområdet. Då flera artiklar är skrivna av samma författare kan 

objektiviteten i studien ifrågasättas. Trots detta har flera artiklar skrivna av samma författare 

tagits med i studien då de valda artiklarna är mycket aktuella för ämnet och dessutom 

refereras till ett flertal andra artiklar, vilket återigen visar på kunskap inom ämnet. Att 

artiklarna dessutom leder fram till likartade slutsatser utgör ytterligare stöd för varför de är 

lämpliga för studien.  

 

De empiriska källor i form av rapporter, statistik och disciplinärenden som används är alla 

inhämtade från olika myndigheter och organisationer i Sverige. Regeringen och andra 

myndigheter omfattas av offentlighetsprincipen vilket ger rätt till insyn i myndigheters arbete 

genom att ta del av offentliga rapporter och data (Regeringen, 2013). Offentlighetsprincipen 

medför att trovärdighet och tillförlitlighet i källorna från myndigheter anses vara hög, varför i 

huvudsak sådana källor ligger till grund för det empiriska material som används i studien. 

Brottsförebyggande rådet (BRÅ) är en myndighet på uppdrag av Sveriges regering som tar 

fram fakta om brottslighet. Genom att arbeta brottsförebyggande och vara rättsväsendets 

reaktioner på brott, verkar rådet för att samhällets brottslighet minskar och trygghet ökar. 

BRÅ har ansvar för den officiella rättsstatistiken, vilket innebär framtagande av statistik, 

brottslighet och reaktioner på dessa, samt analysera dessa källor (Brottsförebyggande rådet, 

2014). BRÅ:s rapport 2004:4 utgör ett viktigt underlag för studiens bakgrunds-

problematisering och empiri.  

 

Revisorsnämnden, vilken är statens myndighet gällande frågor som rör revisorer, har till 

uppgift att säkerställa att kvalificerade revisorer finns och ha tillsyn över dessa. Myndigheten 

ansvarar även för disciplinära åtgärder mot revisorer (Revisorsnämnden, 2014) vilka också är 

en del av studiens empiriska undersökningsmaterial. Statistik på ekonomiska brott och brott 

anmälda av revisorer har hämtats från Ekobrottsmyndigheten (EBM), vilken är en 

förvaltningsmyndighet på uppdrag av regeringen som lyder under Justitiedepartementet. 
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EBM:s uppdrag är att analysera och bekämpa ekonomisk brottslighet genom att bistå 

regeringen som ett sakkunnigt organ (Ekobrottsmyndigheten, 2014).  

 

Utöver ovanstående myndigheter har även material från FAR (tidigare Föreningen 

Auktoriserade Revisorer) inhämtats. FAR är en branschorganisation för redovisnings-

konsulter, revisorer och rådgivare, som har till uppdrag att hjälpa branschen att göra nytta för 

näringsliv och samhälle (FAR, 2013). FAR:s strategiska inriktning, vilken är att vara värdefull 

för intressenter till branschen, får anses utgöra tillräckliga skäl för att dess källor bör vara 

korrekta och tillförlitliga.  

 

3.7   Forskningsetisk reflektion 
 

Under studiens gång har forskningsetiska överväganden fått ta plats som en naturlig del av 

studien. En kritisk genomgång av den befintliga litteraturen och tidigare forskning har fått ta 

plats, vilket föreskrivs enligt god vetenskaplig praxis. Vid kontakt med myndigheter och 

organisationer har syftet med den aktuella undersökningen alltid presenterats på ett tydligt 

sätt. Det empiriska materialet som inhämtats inom ramen för studien är offentligt, varför 

faktorer som anonymitet och sekretess inte varit aktuella. All information som inhämtats 

representerar myndigheten som helhet och inte någon enskild individ. Studiens har alltid 

strävat efter att ha en god vetenskaplig ansats (CODEX, 2014). 

 

4. Empiri, resultat och analys 
 

4.1 Inledning 
 

Studiens empiri presenteras nedan med bas i två teman, nämligen lagens syfte och utformning 

samt verkningar av anmälningsskyldigheten. De teman som är valda för att presentera och 

analysera studiens empiri har sin grund i den operationalisering som återfinns i metodkapitlet 

och är utvalda för att med hjälp av det teoretiska verktyget besvara studiens frågeställning: 

Hur har reglerna om anmälningsskyldighet påverkat revisorsyrkets oberoende? Lagens 

utformning och syfte, är valt som tema för att undersöka hur lagändringen från lagstiftarens 

perspektiv var tänkt att fungera. Den funna empirin analyseras utifrån Goldman & Barlevs 

(1974) “Behavioral Model of Independence”  för att svara på hur lagändringen var tänkt att 

påverka revisorns oberoende. Temat verkningar av anmälningsskyldigheten, är valt för att 

undersöka hur anmälningsskyldigheten efterlevs och vilka konsekvenser detta kan leda till för 

revisorn. Empirin visar vilka brott som anmäls och vid vilken misstankegrad. 

Disciplinärenden från Revisornämnden samt skadeståndsreglerna kopplade till anmälnings-

skyldigheten presenteras, för att föra ett resonemang kring vilka konsekvenser som revisorn 

kan komma att stå inför vid fullgörande, respektive underlåtenhet att fullgöra 

anmälningsskyldigheten. Dessa konsekvenser analyseras också med hjälp av Goldman och 
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Barlevs (1974) “Behavioral Model of Independence” för att diskutera hur de olika 

verkningarna av anmälningsskyldigheten har påverkat revisorns oberoende. 

 

4.2 Lagens utformning och syfte 
 

Nedanstående figur beskriver stegvis hur reglerna om anmälningsskyldighet är utformade:  

 
FAR (2012) RevU 4 Revisorns åtgärder vid misstanke om brott respektive penningtvätt. 

 

Vid misstanke om att styrelse eller VD har gjort sig skyldig till vissa ekonomiska brott (se 

bilaga 2), ska revisorn enligt 9 kap. 42-44 §§ ABL i första hand underrätta styrelsen om sina 
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iakttagelser. Om det finns skäl att anta att styrelsen inte skulle vidta några åtgärder mot det 

brott som underrättelsen avser, behöver ingen underrättelse till styrelsen göras, utan revisorn 

kan direkt vända sin anmälan till åklagare. Anmälan till åklagare ska göras inom fyra veckor 

efter att styrelsen underrättas om misstanken om brott. Efter att anmälan till åklagare har 

gjorts ska revisorn pröva om det finns anledning att avsäga sig uppdraget. Under vissa 

förutsättningar behöver revisorn dock inte göra någon anmälan till åklagare. I de fall där den 

ekonomiska skadan till följd av det misstänkta brottet redan har kompenserats, om en anmälan 

till polis eller åklagare redan gjorts, eller om brottet kan anses vara obetydligt, behöver 

revisorn inte vidta några ytterligare åtgärder. 

 

Anmälningsskyldigheten har sin bakgrund i den statliga utredning som var tillsatt som ett led i 

arbetet att revidera den dåvarande aktiebolagslagen från 1975. Införandet av en 

anmälningsskyldighet för revisorer, tog sin utgångspunkt i argumentet att kampen mot 

ekonomisk brottslighet måste trappas upp, samt att förebyggande av sådana oegentligheter 

inom ramen för aktiebolag utgör ett allmänintresse (SOU 1995:44 s. 228-234). I propositionen 

till lagändringen konstaterade regeringen att revisorsrollen inte bara går ut på att tillvarata det 

granskade bolaget och dess aktieägares intressen, utan också innefattar ett ansvar att skydda 

olika tredje parter i förhållande till bolaget och även staten. Under lagstiftningsarbetet 

kritiserades lagförslaget av ett flertal remissinstanser. Kritiken bestod huvudsakligen i att 

reglerna om anmälningsskyldighet står i motsättning till revisorns tystnadsplikt och därmed 

riskerar att äventyra revisorns ställning som oberoende granskare. Regeringen förde därför en 

diskussion kring huruvida reglerna om anmälningssskyldighet var förenliga med revisorns roll 

och revisorns tystnadsplikt. Regeringen påpekade att regler om anmälningsskyldighet kan 

utgöra ett effektivt verktyg i kampen mot ekonomisk brottslighet och få en 

brottsförebyggande effekt. Mot bakgrund av detta förkastades argumentet att införandet av 

regler om anmälningsskyldighet skulle kunna äventyra revisorns oberoende (Prop. 1997/98:99 

s. 153 ff.). Sammanfattningsvis föreslog regeringen att regler om anmälningsskyldighet för 

revisorer skulle införas, då dessa "kan användas som instrument i revisorns arbete att - i 

bolagets och dess intressenters intresse - motverka oegentligheter inom bolaget." (Prop. 

1997/98:99 s. 155). 

 

4.3 Verkningar av anmälningsskyldigheten 
 

Anmälningar enligt anmälningsskyldigheten  

 

Anmälningar från revisorer avseende anmälningsskyldigheten inkommer till Ekobrotts-

myndigheten (EBM). Statistik är mottagen från EBM på antalet anmälningar till EBM i 

Stockholm från revisorer under perioden 2006-2009, samt 2011-2013. Statistik från 2010 

saknas, varför ett snitt över de mottagna åren används. Officiell statistik för hela landet 

slutade att föras in i EBM:s årsredovisning efter 2006 och har enligt uppgift via mail från 

EBM slutat att föras i sin helhet (enligt personlig kontakt via mail 2014-12-03). Statistik för 

Stockholm får därför utgöra exempel i denna studie. 2006 avsåg Stockholmsanmälningarna 

38 procent av det totala antalet anmälningar, varför regionens statistik anses ge en någorlunda 
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rättvisande bild av det totala antalet anmälningar och vilken typ av ekonomisk brottslighet 

som dessa avser. I snitt inkommer 94 anmälningar per år till EBM i Stockholm från revisorer 

som fullgör sin anmälningsskyldighet. 

 

En sammanställning av den mottagna statistiken visar att i genomsnitt 86 procent av de 

anmälningar som inkommit till EBM i Stockholm under perioden, är anmälningar på grund av 

avsaknad eller försenad bokföring och eller årsredovisning att revidera. EBM genomförde en 

utvärdering publicerad 2008 där 16 anmälningar från revisorer under perioden maj till 

november 2007 utvärderats och uppföljningen av dessa anmälningar redovisats. I 12 av de 

genomgångna fallen, vilket utgör 75 procent, saknas bokföring och årsredovisning att 

revidera. I utvärderingen konstateras också att en relativt liten andel, 18,7 procent, avser mer 

avancerad brottslighet och att ett genomsnitt på 15 procent av de anmälningar som inkommer 

till EBM från revisorer avser sådan brottslighet. I utvärderingen påpekas också att revisorer 

anmäler vid en mycket hög misstankegrad (Lundin, 2008). Detta bekräftas även i 

Brottsförebyggande rådets (Brå) rapport från 2004, som visar att 80 procent av 660 tillfrågade 

revisorer vill vara minst 75 procent säkra innan en anmälan till åklagare görs (Larsson, 2004, 

s. 59). En annan verkan av anmälningsskyldigheten tas upp i Brå:s rapport 2004:4 som 

indikerar att några revisorer, om än i liten utsträckning, börjat använda anmälnings-

skyldigheten som ett extra påtryckningsmedel, utöver anmärkningar i revisionsberättelsen, för 

att få styrelsen att göra de förändringar som krävs för att revisorn inte ska behöva anmäla 

enligt lagregeln (Larsson, 2004, s. 18).  

 

Skadeståndsreglerna kopplade till anmälningsskyldigheten 

 

Bestämmelser om revisorers skadeståndsansvar finns i 29 kap. 1-2 §§ ABL. Den 

grundläggande aktiebolagsrättsliga skadeståndsregeln innebär att revisorn är ersättnings-

skyldig för skada som denne vållar vid fullgörande av sitt uppdrag. För revisorns interna 

ansvar gentemot bolaget gäller att revisorns ska ersätta skada som denne orsakar bolaget 

uppsåtligen eller av oaktsamhet. För revisorns externa ansvar gentemot aktieägare och tredje 

parter tillkommer dessutom ett krav på att skadan ska ha vållats genom överträdelse av 

aktiebolagslagen, bolagsordningen eller tillämplig lag om årsredovisning. 

 

Ett grundläggande krav för att såväl det interna som det externa skadeståndsansvaret ska 

aktualiseras är att revisorn genom sitt handlande, eller sin underlåtenhet att handla, varit 

oaktsam. Inom juridiken benämns detta culparegeln. Ett viktigt steg i processen att fastställa 

skadeståndsansvar är således culpabedömningen, det vill säga bedömningen om revisorn 

orsakat den påstådda skadan uppsåtligen eller genom oaktsamhet. Något förenklat kan denna 

bedömning sägas innebära att en domstol, huvudsakligen utifrån lagregler och andra normer 

som berör revisorns handlande, försöker fastställa en måttstock för hur en aktsam revisor bör 

handla i en specifik situation. Om revisorn i det specifika fallet avvikit från normerna, 

indikerar detta att den aktuella revisorn förfarit oaktsamt (Moberg, 2006 s. 146 ff. & Nerep & 

Samuelsson, 2013). 
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Reglerna om revisorns handlande i 9 kap. ABL är således av central betydelse för 

bedömningen om revisorn varit oaktsam. Där stadgas bland annat att revisorns granskning 

"skall vara så ingående och omfattande som god revisionssed kräver." (9 kap. 3 § 2 meningen 

ABL (SFS 2005:551)). På grund av detta mynnar culpabedömningen ofta ut i frågan om 

revisorn handlat i enlighet med god revisionssed. Vad gäller begreppet god revisionssed 

preciseras detta varken i aktiebolagslagen eller i lagmotiven. Ledning får istället hämtas i 

domstolsavgöranden, rekommendationer från revisorsorganisationerna och Revisorsnämndens 

avgöranden. Ytterst ankommer det naturligtvis på domstol att tolka begreppet (Moberg, 

2006).               

 

I 29 kap. 2 § ABL finns en undantagsbestämmelse som begränsar revisorns skadeståndsansvar 

i fråga om anmälningsskyldigheten. Denna bestämmelse innebär att revisorn, i de fall 

anmälan görs till åklagare, endast är ansvarig för skada till följd av oriktiga uppgifter som 

revisorn haft skälig anledning att anta var oriktiga. Av nämnda bestämmelse, i kombination 

med uttalanden i lagmotiven, följer också att underlåtenhet att anmäla misstanke om brott till 

åklagare inte utgör grund för skadeståndsskyldighet. De nämnda begränsningarna i fråga om 

revisorns skadeståndsansvar gäller endast i de fall revisorn anmäler, eller underlåter att 

anmäla, misstanke om brott till åklagare. Om revisorn däremot underlåter att underrätta 

bolagets styrelse om uppkomna brottmisstankar, ska istället de vanliga aktiebolagsrättsliga 

skadeståndsreglerna tillämpas (Nerep & Samuelsson, 2013 & Prop. 1997/98:99 s. 167 f.). 

 

Disciplinärenden avseende anmälningsskyldigheten 

 

Vid åsidosättande av sina skyldigheter riskerar revisorn att av Revisorsnämnden meddelas en 

disciplinär åtgärd. Genom en erinran påpekas brister i revisorns agerande i enlighet med god 

revisorssed eller god revisionssed. Om bristerna eller åsidosättandena avser så allvarliga 

förseelser att de vid upprepning kan riskera upphävning av revisorns auktorisation eller 

godkännande, meddelas revisorn en varning (Revisorsnämnden, 2014). Reglerna kring 

disciplinära åtgärder återfinns i 32 § revisorslagen (SFS 2001:883). Vid uppsåtligt 

åsidosättande av bestämmelser i revisionsverksamheten eller genom att begå en brottslig 

handling som påverkar revisorns förtroende, riskerar revisorn att få sin auktorisation eller sitt 

godkännande upphävt. Vid omständigheter som anses förmildrande riskeras istället en 

varning. Vid åsidosättande av sina skyldigheter som revisor, till exempel genom en 

otillräcklig eller felaktig revision, eller genom att bedriva sidoverksamhet som påverkar 

revisorns förtroende riskerar revisorn en varning, eller om tillräckligt, en erinran (Andersson, 

2013).  

 

Sedan anmälningsskyldighetens införande 1999 har 747 disciplinärenden meddelats av 

Revisornämnden. Vid sökning utifrån de sökord som redogjorts för i studiens metodkapitel 

gavs 414 träffar, varav 27 av dem berör underlåtenhet att anmäla enligt bestämmelsen om 

anmälningsskyldighet. Samtliga av dessa ärenden berör underlåtenhet att anmäla vid 

misstanke om bokföringsbrott i form av försenad årsredovisning eller bristfällig bokföring. 14 

av de undersökta disciplinärendena berör för sent upprättad årsredovisning, 9 ärenden berör 

bristfällig bokföring och 2 ärenden berör båda typerna av bokföringsbrott. Utöver dessa har 
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även 2 av de undersökta ärendena berört bristfällig bokföring samt försvårande av 

skattekontroll, respektive misstanke om att skatter och avgifter inte hanterats på erforderligt 

sätt. 

 

Tabell 1. Disciplinärenden avseende anmälningsskyldigheten 
 

Ärenden meddelade sedan 1999-01-01 747 

Antal träffar vid sökning med hjälp av sökord  414 

Berör anmälningsskyldighet 27 

Berör bokföringsbrott  27 

Berör försenad årsredovisning  14 

Berör bristfällig bokföring 9 

Berör både försenad årsredovisning och bristfällig bokföring 2 

Berör bristfällig bokföring och försvårande av skattekontroll 1 

Berör bristfällig bokföring och misstanke om att skatter och avgifter inte 

hanterats på ett erforderligt sätt 

1 

 

Revisorsnämnden har i sin bedömning gällande försenad årsredovisning utgått från Högsta 

domstolens avgörande NJA 2004 s. 618, där prövning har gjorts av huruvida ett aktiebolags 

styrelse, som avgett årsredovisningar tre respektive fyra månader för sent, kan hållas ansvarig 

för bokföringsbrott. I domen uttalades att ett bolags ekonomiska ställning och resultat inte kan 

bedömas utan en årsredovisning, varför styrelseledamoten i det aktuella fallet ansågs oaktsam 

och dömdes till ansvar för bokföringsbrott, vilka inte bedömdes vara ringa.  

 

I samtliga av de 27 ärenden som avser anmälningsskyldigheten, leder revisorsnämndens 

bedömning fram till huruvida och till vilken grad revisorn åsidosatt sina skyldigheter. Med 

utgångspunkt i detta gör revisornämnden en motivering till vald disciplinär åtgärd. I 18 av de 

totala 27 undersökta ärendena meddelas revisorn en varning och i 6 av ärendena meddelas 

erinran. I 3 av ärendena har den aktuella revisorn tidigare meddelats en varning från 

revisorsnämnden, varför godkännande eller auktorisation upphävs. De fall där revisorn 

meddelas en erinran berör i huvudsak enbart underlåtenhet att anmäla bristfällig bokföring 

eller för sent upprättad årsredovisning. I de fall där varning och upphävande av godkännande 

och auktorisation meddelas brister revisorn även i fler av sina åtaganden och skyldigheter än 

de som berör anmälningsskyldigheten. Enbart underlåtenhet att agera enligt bestämmelsen om 

anmälningsskyldighet leder i de undersökta ärenden inte till att revisorer meddelas en varning, 

utan andra omständigheter och fler eller tidigare överträdelser vägs in och en samlad 

bedömning görs för att bestämma val av disciplinär åtgärd.  

 

Tabell 2. Discipilinära påföljder 
 

Erinran 6 

Varning 18 

Upphävning av godkännande/auktorisation 3 
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4.4 Analys 
 

I studien analyseras det empiriska resultatet med hjälp av Goldman & Barlevs (1974) 

“Behavioral Model of Independence” som kommer fram till att revisorns oberoende kan ökas 

genom tre oberoendekriterier: 

 

1. Att reducera ledningens makt och inflytande, genom att istället öka tredje parters 

inflytande. 

2. Att reducera revisorns flexibilitet i utförandet av sitt arbete genom mer omfattande 

reglering. 

3. Att i grunden ändra förutsättningarna för revisorn genom att göra revisorsyrket till en 

statlig inrättning, genom att i grunden ändra maktförhållandet, så att revisorn inte 

längre är beroende av ledningen för att kunna utföra sitt arbete. 

 

De två första kriterierna används för att analysera studiens empiriska resultat. 

 

Lagens syfte och utformning 

 

Det empiriska resultatet visar att syftet med reglerna om anmälningsskyldighet för revisorer är 

att skydda bolaget och dess intressenter genom att öka möjligheterna att komma till rätta med 

oegentligheter inom ramen för aktiebolag. Ett andra syfte med lagen anges vara att reglerna 

ska ha en brottsförebyggande effekt och på så sätt utgöra ett effektivt medel i kampen mot 

ekonomisk brottslighet. Reglerna om anmälningsskyldighet innebär att en revisor, då det kan 

misstänkas att styrelseledamot eller VD gjort sig skyldig till brott av ekonomisk karaktär, ska 

anmäla detta till åklagare. Enligt Goldman & Barlevs (1974) “Behavioral Model of 

Independence” kan detta vara ett sätt att reducera ledningens makt till fördel för tredje parts 

inflytande, i detta fall staten. Det faktum att regeln är tvingande gör att revisorns flexibilitet 

reduceras, då lagändringen går från att revisorn haft möjlighet att göra påpekanden i 

revisionsberättelsen till en tvingande skyldighet att anmäla redan vid misstanke om brott. 

Detta innebär att oberoendekriterium 1 uppfylls, att reducera ledningens makt till fördel för 

tredje part, samt även oberoendekriterium 2, att reducera revisorns flexibilitet i utförandet av 

sitt arbete genom en mer omfattande reglering. Revisorns oberoende bör därför enligt 

modellen ha ökat, då anmälningsskyldigheten i syfte och utformning stärker revisorns 

sammantagna inflytande och makt.  

 

Verkningar av anmälningsskyldigheten 

 

Brå:s rapport 2004:4 indikerar att några revisorer till viss del använder förekomsten av 

anmälningsskyldigheten som ett extra påtryckningsmedel, utöver anmärkningar i 

revisionsberättelsen, för att få styrelsen att göra de förändringar som krävs för att revisorn inte 

ska behöva anmäla till åklagare (Larsson, 2004). Detta kan enligt Goldman & Barlev (1974) 

“Behavioral Model of Independence” vara något som förstärker revisorns ställning, då 

revisorns inflytande på företagsledningen ökar. Oberoendekriterium 2 blir här aktuellt 

eftersom revisorn inte har möjlighet att vara flexibel då lagen föreskriver ett visst agerande. 
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Den tvingande regeln om anmälningsskyldighet är en mer omfattande reglering än tidigare, 

vilket enligt oberoendekriterium 2 minskar revisorns flexibilitet och ökar revisorns oberoende. 

EBM:s utvärdering från 2008 beskriver att 15 procent av de anmälningar som inkommer från 

revisorer avser mer avancerad brottslighet (Lundin, 2008). Enligt modellen i det teoretiska 

verktyget bör revisorers styrka ha ökat, då lagregeln är implementerad och åtminstone i viss 

mån efterlevs. Att anmälningar av den karaktär som föreskrivs i lagen inkommer till EBM, 

visar på att lagregeln efterlevs vilket bör leda till att revisorers möjligheter att motstå 

påtryckningar från företagsledningen ökar. Genom att öka revisorns möjligheter att motstå 

påtryckningar uppfylls oberoendekriterium 1, då det genom ledningens minskade inflytande, 

förstärker tredje parts ställning, i detta fall den myndighet som mottar anmälningarna.   

 

Den mottagna statistiken från EBM i Stockholm, mellan 2006-2009 och 2011-2013, pekar 

emellertid på att anmälan sker först vid en hög misstankegrad. 86 procent av anmälningarna 

gjorda av revisorer berör enligt statistik från EBM försenad eller avsaknad av årsredovisning. 

Försenad eller avsaknad av årsredovisning utgör enligt NJA 2004 s. 618 ett bokföringsbrott 

som därmed ingår i brottskatalogen för vad som ligger inom ramen för revisorns 

anmälningsskyldighet. Detta torde alltså vara solklara fall av ekonomisk brottslighet och inte 

den mer avancerade typen av brott som lagstiftaren önskade upptäcka genom införandet av 

anmälningsskyldigheten. Brå:s rapport 2004:4 och EBM:s utvärdering pekar i samma 

riktning. Anmälningarna från revisorer avser enligt EBM:s utvärdering sådana anmälningar 

som är långt från ett lågt misstankerekvisit. Brå:s rapport 2004:4 visar på att 80 procent av de 

660 tillfrågade revisorerna vill vara säkra med 75 procent eller mer innan en anmälan enligt 

anmälningsskyldigheten blir aktuell. 

 

En fråga som uppstår mot bakgrund av detta är hur det kommer sig att revisorer inte fullgör 

sin anmälningsskyldighet vid den misstankegrad som föreskrivs i lagen. Skadeståndsreglerna 

kopplade till fullgörandet av anmälningsskyldigheten kan ge en viss indikation. Utformningen 

av anmälningsskyldigheten sätter revisorn i en utsatt situation, eftersom en anmälan vid låg 

misstankegrad är förenad med risker för revisorn som kan åläggas skadestånd om anmälan 

visar sig vara ogrundad. Om anmälan sker redan vid låg misstankegrad, är risken större att 

den vid närmare utredning visar sig vara ogrundad eller felaktig. Om anmälan däremot görs i 

ett senare skede när revisorn är mer säker på sin sak, minskar de möjliga riskerna för revisorn. 

Detta torde medföra en viss försiktighet hos revisorer, som avvaktar och anmäler först vid hög 

säkerhet om att ett brott faktiskt begåtts, istället för vid lagtextens kan misstänkas. På så sätt 

kan risken att åläggas skadestånd minimeras, vilket kan vara en förklaring till varför empirin 

ser ut som den gör.  

 

Om revisorn underlåter att anmäla enligt anmälningsskyldigheten riskeras disciplinärende från 

Revisornämnden. Empirin visar dock att endast 27 av de 414 disciplinärenden som framkom 

vid sökningen avser revisorns underlåtenhet att anmäla enligt lagregeln. I samtliga av dessa 

fall har revisorn meddelats disciplinär åtgärd till följd av åsidosättande av sina skyldigheter. 

Detta genom att bland annat ha underlåtit att agera enligt anmälningsskyldigheten och därmed 

inte handlat i enlighet med god revisionssed. Detta indikerar att risken att bli föremål för 

disciplinärende på grund av underlåtenhet att anmäla enligt anmälningsskyldigheten är relativt 
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låg. Revisorns oberoende bör därför enligt modellen ha minskat, då verkningarna visar att 

anmälningsskyldigheten inte efterlevs. 

 

5. Diskussion och kritisk reflektion 
 

Den lagändring som genomförts och som enligt Goldman & Barlevs (1974) “Behavioral 

Model of Independence” borde ha inneburit en förstärkning av revisorns oberoende, tycks ha 

urholkats av att reglerna inte efterlevs i den utsträckning som lagstiftaren åsyftade. Detta 

indikeras i modellen, vilket påpekar att graden av implementering och acceptans av lagar, 

regler och yrkesetiska koder spelar stor roll för revisorns möjligheter att bibehålla sitt 

oberoende. Om en regel inte har social acceptans eller efterlevs riskeras, enligt Goldman & 

Barlevs (1974) “Behavioral Model of Independence”, effekterna av regeln att undermineras, 

då det i teorin blir möjligt att byta till en annan revisor som är mer benägen att underlåta att 

fullgöra sin anmälningsskyldighet, eller åtminstone anmäler först vid en hög misstankegrad. 

Detta är något som enligt modellen minskar revisorns oberoende och gör det svårare för 

revisorn att motstå påtryckningar. Detta innebär att anmälningsskyldighetens syfte och 

utformning enligt det teoretiska verktyget borde ha lett till en ökning av revisorns oberoende. 

Dock visar resultatet av studien, då regeln inte efterlevs, att den positiva effekten på 

oberoendet undermineras.  

 

Studiens resultat går i linje med tidigare forskning som indikerat att revisionsarbetet alltmer 

går ut på standardiserade granskningar, där fokus hamnar på det som är lätt att verifiera 

(Öhman et al., 2006). Enligt analysmodellen minskar oberoendet ju högre grad av rutin och 

standard som ingår i revisionsuppgifterna (Goldman & Barlev, 1974). Att lagstiftningen inte 

fått den effekt som åsyftades med lagändringen diskuteras också i tidigare forskning. Larsson 

(2005b) menar att informationsutbytet mellan klient och revisor inte påverkats nämnvärt, 

vilket var en farhåga i samband med lagändringen. Lagstiftningen har också fått en viss, om 

än begränsad, brottsförebyggande effekt. Det den tidigare forskningen framförallt kunnat 

påvisa är att revisorer anmäler långt efter det att det kan misstänkas som lagen föreskriver 

(Larsson, 2005b). Den tidigare forskningen är i linje med de resultat som denna studie nått, 

det vill säga, att lagen inte efterlevs och därför underminerar de positiva effekterna 

lagstiftningens utformning kunnat ha på oberoendet (Goldman & Barlev, 1974). Kritik mot 

revisorns möjligheter att vara oberoende har också tagits upp i tidigare forskning, vilken 

menar att revisorns relation till det bolag som revideras, av ekonomiska skäl, utgör ett hot mot 

oberoendet (Carrington, 2010 & Sikka, 2009). Då revisorn underlåter att anmäla i rätt tid, i så 

stor utsträckning som empirin visat, indikerar analysen att kundförhållandet till det reviderade 

bolaget och dess inflytande på revisorn är större och viktigare än förhållandet till och 

inflytandet av tredje part, i detta fall staten. Detta påverkar oberoendet negativt (Goldman & 

Barlev, 1974). 

 

Studien syftar till att bidra med en analys över hur revisorsyrkets oberoende påverkats av 

införandet av en anmälningsskyldighet för revisorer. Studien bekräftar till stor del det som 
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tidigare forskning redan indikerat. Studien har dock genom en genomgång av 

skadeståndsregler och disciplinärenden också en möjlighet att tillföra en djupare analys som 

lyfter fram såväl de juridiska som företagsekonomiska aspekterna av problematiken, till 

varför revisorer underlåter att anmäla i rätt tid. Dessutom kan studien föra en diskussion om 

varför det, när anmälan väl görs, rör sig om så kallade solklara fall. Studien tar inte upp några 

rättsfall där skadeståndsreglerna tillämpats på grund av brister i anmälningsskyldigheten. 

Detta begränsar studiens möjligheter att uttala sig om förekomsten av dessa fall och hur 

vanliga de är i förhållande till disciplinärenden rörande underlåtenhet att anmäla. Studien kan 

dock dra slutsatsen att underlåtenhet att anmäla enligt anmälningsskyldigheten i sig inte är 

tillräckligt för att meddelas en varning eller att få auktorisation eller godkännande upphävt 

genom disciplinärende från Revisorsnämnden. Enbart underlåtenhet att anmäla kan dock leda 

till att revisorn meddelas en erinran som är den lindrigaste påföljden från Revisornämnden. 

Detta indikerar att hotet om att disciplinärende kan leda till varning, förlorat godkännande 

eller auktiorisation, inte har någon reell effekt om inte ytterligare åsidosättande av god 

revisionssed eller god revisorsed gjorts. En intressant aspekt för vidare studier är de 

disciplinärenden som Revisornämnden meddelar. Under studiens gång har det framkommit att 

det saknas forskning och uppföljning på vad de disciplinära åtgärder som meddelas revisorer 

innebär i praktiken. I en utökad studie hade en uppföljning av vad dessa åtgärder har för 

praktiska konsekvenser kunnat ge ytterligare förklaring till hur det kan tänkas påverka 

revisorers incitament till att fullfölja sin anmälningsskyldighet och hur detta påverkar 

oberoendet. 

 

6. Konklusion 
 

Studiens analys visar att anmälningsskyldigheten, som enligt sin utformning och sitt syfte 

borde haft en positiv påverkan på revisorns oberoende, i realiteten fått motsatt effekt. 

Förklaringen till detta tycks vara att regeln varken har social acceptans eller efterlevs i den 

utsträckning som lagregeln föreskriver, vilket gör att den positiva påverkan på oberoendet 

uteblir. I teorin blir det möjligt att byta till en revisor som är mer benägen att underlåta att 

fullgöra sin anmälningsskyldighet, eller åtminstone anmäler först vid en hög misstankegrad. 

Studien visar därför att reglerna om anmälningsskyldighet minskar revisorns oberoende och 

gör det svårare för revisorn att motstå påtryckningar. 

 

7. Studiens brister och begränsningar 
 

Studien bygger på sekundärdata som till viss del insamlats ur rapporter där siffror och statistik 

 i viss mån lyfts ur sin kontext och validiteten kan ha påverkats då datan varit framtagen för 

att svara på andra forskningsfrågor än den i den nu aktuella studien. Forskningsansatsen har 

varit att i den mån det varit möjligt separera och rena datan för att sedan med hjälp av 

analysverktyget tolka datan i den nya kontexten för att svara på den aktuella studiens 
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forskningsfråga. Den oberoendedefinition och analysmodell som studien använt är resultatet 

av ett subjektivt val som forskarna ställts inför. En annan definition av oberoende och ett 

annat analysverktyg, skulle kunna fånga andra aspekter av det empiriska materialet och 

således ge ett annat resultat på studiens forskningsfråga. Att studiens resultat i väsentliga 

avseenden pekar i samma riktning som tidigare forskning, indikerar också att studien uppvisar 

en hög grad av reliabilitet och att resultatet därmed är trovärdigt. 
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Bilaga 1 
 

Aktiebolagslag (SFS 2005:551) 

 

9 kap. Revision 
Åtgärder vid misstanke om brott 

 

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

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

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

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

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

3. 3–5 §§ och, om brottet inte är ringa, 7 § lagen (2014:307) om straff för penningtvättsbrott. 

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

det kan misstänkas att någon inom ramen för bolagets verksamhet har gjort sig skyldig till 

brott enligt 10 kap. 5 a–5 e §§ brottsbalken. 

Om revisorn finner att en misstanke av det slag som avses i första eller andra stycket bör 

föranleda honom eller henne att lämna uppgifter enligt 3 kap. 1 § lagen (2009:62) om åtgärder 

mot penningtvätt och finansiering av terrorism, ska dock åtgärder enligt 43 och 44 §§ inte 

vidtas. Lag (2014:313). 
 

43 § En revisor som finner att det föreligger sådan brottsmisstanke som avses i 42 § ska utan 

oskäligt dröjsmål underrätta styrelsen om sina iakttagelser. 

Någon underrättelse behöver dock inte lämnas, om det kan antas att styrelsen inte skulle vidta 

några skadeförebyggande åtgärder med anledning av underrättelsen eller en underrättelse av 

annat skäl framstår som meningslös eller stridande mot syftet med underrättelseskyldigheten. 

Lag (2009:76). 
 

44 § Senast fyra veckor efter det att styrelsen har underrättats enligt 43 § första stycket ska 

revisorn i en särskild handling till åklagare redogöra för misstanken samt ange de 

omständigheter som misstanken grundar sig på. 

Första stycket gäller inte om 

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

av gärningen har avhjälpts, 

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

3. det misstänkta brottet är obetydligt. 

I de fall som avses i 43 § andra stycket ska revisorn, om anmälan om det misstänkta brottet 

inte redan har lämnats till Polismyndighet eller åklagare, utan oskäligt dröjsmål lämna en 

sådan handling som anges i första stycket. 

När den handling som anges i första stycket har lämnats, ska revisorn genast pröva om han 

eller hon ska avgå från sitt uppdrag. Lag (2014:602). 
 

29 kap. Skadestånd 

 

Stiftares, styrelseledamots och verkställande direktörs skadeståndsansvar 
1 § En stiftare, styrelseledamot eller verkställande direktör som när han eller hon fullgör sitt 

uppdrag uppsåtligen eller av oaktsamhet skadar bolaget ska ersätta skadan. Detsamma gäller 



 

 

när skadan tillfogas en aktieägare eller någon annan genom överträdelse av denna lag, 

tillämplig lag om årsredovisning eller bolagsordningen. 

Om bolaget har upprättat ett prospekt, en erbjudandehandling som avses i 2 a kap. lagen 

(1991:980) om handel med finansiella instrument eller ett sådant dokument som avses i 2 b 

kap. 2 § eller 2 c kap. 2 § samma lag, gäller vad som sägs i första stycket andra meningen 

även skada som tillfogas genom överträdelse av 2, 2 a, 2 b eller 2 c kap. nämnda lag eller 

kommissionens förordning (EG) nr 809/2004 av den 29 april 2004 om genomförande av 

Europaparlamentets och rådets direktiv 2003/71/EG i fråga om informationen i prospekt, 

utformningen av dessa, införlivande genom hänvisning samt offentliggörande av prospekt och 

spridning av annonser. Lag (2012:380). 
 

Revisors, lekmannarevisors och särskild granskares skadeståndsansvar 

 

2 § En revisor, lekmannarevisor eller särskild granskare är ersättningsskyldig enligt de 

grunder som anges i 1 §. Han eller hon ska även ersätta skada som uppsåtligen eller av 

oaktsamhet vållas av hans eller hennes medhjälpare. I de fall som avses i 9 kap. 44 § och 46 § 

andra stycket samt 10 kap. 18 § andra stycket denna lag samt 3 kap. 1 § lagen (2009:62) om 

åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism svarar dock revisorn, 

lekmannarevisorn eller den särskilda granskaren endast för skada på grund av oriktiga 

uppgifter som han eller hon eller en medhjälpare har haft skälig anledning att anta var 

oriktiga. 

Om ett registrerat revisionsbolag är revisor eller särskild granskare, är det detta bolag och den 

som är huvudansvarig för revisionen eller granskningen som är ersättningsskyldiga. Lag 

(2010:834). 
 

Revisorslag (SFS 2001:883) 

Disciplinära åtgärder m.m. 

32 § Om en revisor uppsåtligen gör orätt i sin revisionsverksamhet eller på annat sätt handlar 

oredligt eller om en revisor inte betalar en sådan avgift som avses i 39 §, ska auktorisationen 

eller godkännandet upphävas. Om det finns förmildrande omständigheter, får i stället varning 

ges. 

Om en revisor på annat sätt åsidosätter sina skyldigheter som revisor eller som ställföreträdare 

för revisionsföretag, får varning ges. Om det är tillräckligt, får Revisorsnämnden i stället ge 

en erinran. Är omständigheterna synnerligen försvårande, får auktorisationen eller 

godkännandet upphävas. 

Om det uppkommer en fråga om upphävande, varning eller erinran, ska revisorn genom 

skriftlig underrättelse ges tillfälle att yttra sig om det som anförs i ärendet. 

Varning eller erinran får inte ges om det som läggs revisorn till last har inträffat mer än fem år 

innan revisorn fick underrättelse i ärendet. Lag (2013:217) 
 



 

 

Bilaga 2 
 

De brott som enligt 9 kap. 42-44§ § ABL (SFS 2005:551) omfattas av reglerna om 

anmälningsskyldighet är följande: 
 

- bedrägeri (9 kap. 1 och 3 §§ brottsbalken), 

- penninghäleri (9 kap. 6 a § brottsbalken), 

- svindleri (9 kap. 9 § brottsbalken), 

- förskingring (10 kap. 1 och 3 §§ brottsbalken), 

- olovligt förfogande (10 kap. 4 § brottsbalken), 

- trolöshet mot huvudman (10 kap. 5 § brottsbalken), 

- oredlighet mot borgenärer (11 kap. 1 § brottsbalken), 

- försvårande av konkurs eller exekutiv förrättning (11 kap. 2 § brottsbalken), 

- otillbörligt gynnande av borgenär (11 kap. 4 § brottsbalken), 

- bokföringsbrott (11 kap. 5 § brottsbalken),  

- tagande av muta och givande av muta (10 kap. 5 a–5 e §§ brottsbalken), 

- skattebrott (2 och 4 §§ skattebrottslagen), 

- vårdslös skatteuppgift (5 § skattebrottslagen),  

- försvårande av skattekontroll (10 § skattebrottslagen) 
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