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SAMMANFATTNING 

Revisorernas anmälningsskyldighet för centrala ekonomiska brott började gälla den första 

januari 1999. Enligt ett uttalande från Ekobrottsmyndigheten (EBM) finns det ett intresse att 

utöka anmälningsplikten till att även omfatta redovisningskonsulter. Detta för att konsulterna 

arbetar nära företagen och har kontakt med företag av samtliga bolagsformer till skillnad från 

revisorerna. Syftet med uppsatsen valdes därför till att undersöka i vilka fall 

anmälningsskyldighet går att införa för redovisningskonsulter, där redovisningskonsulternas 

inställning till ämnet används som indikator.    

Undersökningen har huvudsakligen baserats på fyra intervjuer med revisorer och 

redovisningskonsulter. Dessutom har en kompletterande nätbaserad enkätundersökning gjorts 

för att ge en bild av inställningen hos landets redovisningskonsulter. Resultatet av detta har 

visat sig vara en allmänt negativ bild av ett utökande av anmälningsplikten då de flesta anser 

att det skulle skada förtroendet mellan konsult och företag samt att det är en uppgift som 

ligger utanför konsulternas yrkesroll. Däremot skulle en anmälningsplikt bli aktuell om de så 

kallade mikrobolagen slapp skyldigheten att ha revisor.                    
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1. INLEDNING 
Ekonomisk brottslighet finns inte som en paragraf i lagboken utan är ett kriminologiskt 

samlingsbegrepp som omfattar ett flertal brott som sker inom ramen för en 

näringsverksamhet. Dessa brott upptäcks sällan av skadelidande personer eller företag, utan 

genom myndigheternas kontrollverksamhet. Myndigheternas insyn i företag är i stort sett 

obefintlig, därför upptäcks den stora andelen ekonomiska brott först i de fall då företaget går i 

konkurs eller om de blir föremål för skatterevision.  Samhällets kontrollsysten är således 

begränsade och endast en bråkdel av brotten upptäcks. Med detta som bakgrund instiftades 

lagen om revisorernas anmälningsskyldighet för ekonomiska brott den första januari 1999 

vilket gav revisorerna, som redan fanns på plats och utförde kontroller av företaget, en ny roll 

i form av en brottsförebyggande aktör. (www.bra.se)  

Enligt förarbetena till lagen infördes anmälningsskyldigheten som ett led i kampen mot den 

ekonomiska brottsligheten (SOU 1995:44 s 228ff). Syftet sades vara att dels bättre tillvarata 

ägarnas och andra parters intresse (kreditgivare, anställda och övriga kontraktsparter), dels att 

förhindra konkurrens med olagliga medel. Ett av skälen till att en anmälningsplikt behövdes 

var att revisorers tidigare möjligheter att ge anmärkningar i revisionsberättelser respektive 

erinringar och påpekande till styrelse och företagsledning ansågs otillräckliga som 

påtryckningsmedel för att skydda bolaget och dess intressenter. Ett andra skäl var som sagt att 

revisorn tänktes kunna upptäcka och rapportera brottslighet i ett tidigare skede än till exempel 

konkursförvaltare. (Larsson 2004 s 14)  

Idag är det snart sju år sedan lagen om revisorns anmälningsskyldighet infördes. Lagen 

innebär kortfattat att om en revisor i sin granskning av företag fattar misstanke om att 

antingen styrelse eller VD ägnar sig åt ekonomisk brottslighet är revisorn skyldig att anmäla 

företaget till åklagare och i samband med detta avgå från sitt uppdrag. (Leijonhufvud, 

Wennberg 2004 s 40)  

När förslaget om instiftandet av anmälningsskyldigheten kom, ställde sig många revisorer 

kritiska till det därför att de ansåg att anmälningsskyldigheten inkräktade på tystnadsplikten 

och gav revisorn en myndighetsroll. Detta skulle i sin tur ha en negativ inverkan på relationen  

http://www.bra.se
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mellan revisor och klient samt på klientens vilja att hålla revisorn informerad. Kritiken kom 

inte bara från revisorerna och branschorganisationerna FAR och SRS, utan även från såväl 

politiska representanter, sakkunniga som experter i Aktiebolagsutredningen. (Larsson 2004 s 

23)  

Denna diskussion har resulterat i att det vid landets universitet och högskolor har skrivits ett 

antal uppsatser inom ämnet under åren. Dessa sammanfattas delvis i en större övergripande 

forskningsrapport som utgavs av Bengt Larsson (filosofie dr. sociologiska inst. Göteborgs 

universitet) år 2004. Rapporten ger dels, genom en sammanställning av tidigare forskning på 

området, en bild av revisorernas inställning till anmälningsskyldigheten i samband med 

lagstiftningens ikraftträdande. Genom en ny enkätundersökning kartläggs dessutom 

yrkeskårens inställning till anmälningsskyldigheten idag samt i vilken utsträckning lagen har 

fått praktisk verkan.   

Enligt Larsson kvarstår revisorernas kritiska inställning till anmälningsskyldigheten idag men 

den har dock, enligt enkätundersökningen, mildrats något. I samband med införandet av lagen 

var 47 % av de tillfrågade revisorerna starkt negativt inställda; år 2003 är siffran 34 %. Ett 

skäl till att kritiken har avtagit något är att anmälningsplikten har haft mindre konsekvenser 

för klientrelationen än befarat. Dessutom har den nya lagstiftningen i liten grad påverkat 

rutinerna vid revision. (Larsson 2004 s 18)  

Anmälningsskyldigheten har dock tillämpats med försiktighet. Ungefär 6 % av de svarande 

säger sig ha lämnat över en anmälan till åklagare. Den låga siffran kan delvis förklaras av att 

revisorerna vill vara mycket säkra på sin sak innan de lämnar över en anmälan, medan 

lagtextens formulering att anmälan ska ske då brott kan misstänkas tyder på att lagstiftaren 

avsåg en lägre grad av misstanke. (Larsson 2004 s 21)  

Enligt revisorerna i undersökningen är den brottsförebyggande effekten av anmälningsplikten 

liten men detta beror främst på tre faktorer. För det första att de själva endast anser sig ha 

seriösa klienter, för det andra att anmälningsplikten inte har förändrat revisionen och för det 

tredje att klienternas kännedom om lagen är dålig. Endast ca 7 % av revisorerna säger sig 

informera klienterna rutinmässigt medan 76 % informerar först om det blir aktuellt. Nästan 

hälften säger sig ha påtalat anmälningsplikten för en klient i syfte att lägga kraft bakom ett 

påpekande. (Larsson 2004 s 56 ff)  
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Att döma av antalet inkomna anmälningar från revisorer kan det antas att lagen inte har fått 

den genomslagskraft som lagstiftaren avsåg. Det första året resulterade i endast 17 stycken 

anmälda ärenden medan antalet anmälningar från januari 2005 till och med maj år 2005 var 

83 stycken (www.ekobrottsmyndigheten.se).   

Visserligen har antalet anmälningar successivt ökat, men revisorns drivkraft är dock inte, och 

har aldrig varit, att aktivt söka och anmäla brottsmisstankar. Vad som är mer väsentligt, men 

svårare att dokumentera, är lagens genomslagskraft som brottsförebyggande instrument. 

Genom införandet av lagen har revisorernas makt stärkts och de kan nu lättare sätta kraft 

bakom orden när de upptäcker tveksamheter i klienters bokföring. (Larsson 2004 s 15)  

1.1 Problem 

Förutsatt att anmälningsskyldigheten ger revisorerna större auktoritet att agera 

brottsförebyggande samt att myndigheterna indirekt får insyn i företagen, finns det, enligt 

Roland Andersson chefjurist på Ekobrottsmyndigheten (EBM), ett intresse från EBM att 

utvidga denna skyldighet. En sådan reglering skulle, i alla fall på sikt, bidra till att minska 

ekobrotten (Redovisningskonsulten nr 6, 2005).   

Aktiebolagen och tillräckligt stora handelsbolag är de enda associationsformer som lagstadgat 

kräver en revisors granskning, vilket betyder att övriga bolagsformer faller utanför 

anmälningsplikten. Inom redovisnings- och revisionsbranschen pågår det dessutom en 

diskussion idag rörande revisionsplikten i små svenska aktiebolag. Dessa bolag, som även 

kallas mikrobolag, uppgår till ungefär 200 000 stycken. Många revisorer och 

redovisningskonsulter är överens om att det inte längre finns några hållbara argument för att 

behålla revisionsplikten i dess nuvarande form i dessa bolag. Detta innebär att ytterligare 

företag kan hamna utanför revisorernas anmälningsskyldighet. (Redovisningskonsulten nr 6, 

2005)   

En yrkesgrupp som kommer i kontakt med företag från samtliga bolagsformer och som 

dessutom, liksom revisorerna, har insyn i företagen, är redovisningskonsulterna. 

Redovisningskonsulter är ekonomer som dels arbetar med klienters löpande bokföring, dels 

hjälper dessa att upprätta årsbokslut. Redovisningskonsulten hjälper företaget att hålla reda på 

redovisningsregler, skatteregler och juridik kring företagande och fungerar i hög grad som 

http://www.ekobrottsmyndigheten.se
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rådgivare. Dessa agerar i stället för företagets egen ekonomifunktion. I de fall ett företag är ett 

aktiebolag kommer bokslutet sedan att granskas av en revisor. Idag finns det cirka 3 500 

redovisningskonsulter i landet som är anslutna till branschorganisationen Sveriges 

redovisningskonsulters förbund (SRF). År 2006 kommer SRF att inleda ett arbete med att 

auktorisera anslutna redovisningskonsulter. (www.srfkonsult.se)   

1.2 Syfte 

Syftet med denna uppsats är att undersöka i vilka fall det går att införa en 

anmälningsskyldighet för redovisningskonsulter, och som indikator kommer 

redovisningskonsulternas inställning till ämnet att används.                          

http://www.srfkonsult.se
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2. METOD 

2.1 Tillvägagångssätt 

Det finns, som tidigare nämnts, ett flertal uppsatser och en omfattande forskningsrapport som 

behandlar ämnet revisorernas anmälningsskyldighet. Dessutom finns material utgivna från 

berörda organisationer som Föreningen auktoriserade revisorer (FAR), Brottsförebyggande 

rådet (BRÅ), Ekobrottsmyndigheten (EBM) och Sveriges redovisningskonsulters förbund 

(SRF). Detta material har använts för att få en bakgrund och består uteslutande av 

sekundärdata. Materialet har främst funnits tillgängligt på organisationernas hemsidor, men 

även insamlats från universitets bibliotek. Vad det gäller ämnet som berör denna 

undersökning, redovisningskonsulternas eventuella anmälningsskyldighet, finns det ingenting 

tidigare publicerat inom området. Därför har undersökningen grundat sig på att samla in 

information för att skapa en bild av hur olika berörda parter ser på problemet. Först då kan 

för- och nackdelar analyseras. För att identifiera och upptäcka ännu icke kända företeelser är 

det lämpligast att låta undersökningen basera sig på ett antal kvalitativa intervjuer. Detta 

eftersom det saknas information om ämnet för att genomföra en kvantitativ undersökning.   

2.2 Kvalitativa intervjuer 

Undersökningen bygger på fyra stycken kvalitativa intervjuer. Två av intervjuerna 

genomfördes med redovisningskonsulterna Dennis Zackrisson (Armer Kultur) och Kim 

Persson (Ekonomikonsulten i Uppland). Övriga två genomfördes med revisorerna Göran Lind 

(Ernst & Young) och Marianne Stohr (Öhrlings PriceWaterhouse Coopers). Anledning till att 

revisorer intervjuas är att det är den yrkesgrupp som i dagsläget är berörda av 

anmälningsskyldigheten. Därmed är de insatta i ämnet och har en erfarenhet av vad 

anmälningsskyldigheten innebär i praktiken.    

Plats för intervjuerna har bestämts av intervjupersonerna och har främst skett på deras 

arbetsplatser. Intervjuerna har varit ungefär en timme långa. Frågorna har varit öppna vilket 

har gett ett stort utrymme för intervjupersonernas egna utsvängningar. Sammanställningen av 

intervjuerna har legat till grund för den empiriska delen i arbetet.   
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2.3 Urval 

Kvalitativa studier ger inte underlag för statistiska beräkningar och därmed ställs inga krav på 

att urvalet ska vara statistiskt representativt. De intervjuade personerna representerar i första 

hand sig själva. (Trost, 1997, s 106ff). Av praktiska skäl har samtliga valda intervjupersoner 

varit verksamma i Uppsala. Valet av redovisningskonsulter gjordes utifrån en mailförfrågan. 

Av tolv stycken tillfrågade valdes två stycken, av dem som visade intresse, för intervju. Valet 

av revisorer föll på två stycken som tidigare deltagit i en c-uppsats rörande revisorers 

anmälningsskyldighet (Wassberg, 2003).   

2.4 Metodproblem 

För att öka en rapports trovärdighet bör vissa kvalitetskrav uppfyllas. De primära 

egenskaperna är att undersökningen skall vara relevant och tillförlitlig. Dessa båda aspekter 

kan fångas upp av begreppen validitet respektive reliabilitet (Smith, 2005 s12 ff). Ytterligare 

en aspekt att ta hänsyn till är objektivitet när det gäller att kritiskt värdera fakta.   

2.4.1 Validitet 

Validitet hänför sig till om en intervjuundersökning undersöker vad som var avsett att 

undersökas, det vill säga vilken utsträckning observationerna verkligen speglar de fenomen 

eller variabler som är relevanta och av intresse för undersökningen. (Kvale, 1997, s 215). För 

att minimera osäkerheten med validiteten i undersökningen har intervjufrågorna preciserats 

för syftet. Frågorna har skickats ut till intervjupersonerna i förväg för att ge dem en bättre 

uppfattning och överblick över problemområdet. Om oklarheter har uppstått har de 

intervjuade personerna kontaktats för följdfrågor.  

2.4.2 Reliabilitet 

Med reliabilitet avses huruvida en undersökning är tillförlitlig och inte utsatt för exempelvis 

slumpinflytelser. För att få en större tillförlitlighet på intervjusvaren har de skriftliga 

sammanställningarna efter intervjuerna skickats till intervjupersonerna för godkännande. 

Detta för att undvika feltolkningar i översättningen från tal- till skriftspråk.      

2.4.3 Objektivitet 

Vad det gäller kvalitativa intervjuer är det en omöjlighet för intervjuaren att vara fullständigt 

objektiv och saklig. För att förebygga ledande frågor som oavsiktligt skulle kunna inverka på 
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svaren har handledaren kontrollerat intervjufrågorna i förväg. Frågorna (se bilaga 1) har 

uteslutande varit av öppen karaktär, vilket leder till stora variationsmöjligheter i svaren.   

2.5 Kompletterande enkätundersökning 

För att snabbt få en allmän uppfattning om hur redovisningskonsulterna ställer sig till 

införandet av en anmälningsskyldighet har en kortfattad kvantitativ undersökning genomförts. 

Av Sveriges 3500 branschanslutna redovisningskonsulter har 368 stycken kontaktats via e-

post. Konsulterna har slumpmässigt valts utifrån SRF:s hemsida där även hänsyn har tagits till 

att de ska vara geografiskt utspridda.  

E-posten hänvisar vidare till en enkäthemsida där redovisningskonsulterna fått svara på hur 

deras inställning är till ett eventuellt införande av anmälningsskyldigheten. Ställningstagandet 

graderas på en skala från ett till sju, där ett är mycket negativ och sju mycket positiv. Ett 

alternativ har också varit att inte ta ställning till frågan. Därutöver har det funnits möjlighet att 

lämna kommentarer. Svaren har sedan sammanställs på hemsidan och ett medelvärde har 

beräknats.    

2.6 Källkritik 

De sekundära data som har använts som bakgrundsinformation har varit utgiven av diverse 

engagerade parter. En medvetenhet finns därför om att detta material inte har neutral grund 

och materialet har därför använts med försiktighet.     

De kvalitativa intervjuerna har, av praktiska skäl, gjorts i Uppsala. I Larssons 

forskningsrapport framkom det dock att ort var en faktor som påverkade resultatet, eftersom 

revisorer i storstadsregioner oftare har fler klienter och därmed i större grad kommer i kontakt 

med brottslighet. Därför har en kvantitativ undersökning också gjorts som omfattar hela 

landet. En begränsning i den kvantitativa undersökningen har varit att den endast består av en 

omfattande fråga på ett komplext område. Därför finns en medvetenhet om att konsulternas 

svar kan skilja sig åt beroende på deras kunskap inom området.       
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3. TEORETISK RAM 

3.1 Legal ram 

Idag är det endast aktiebolag och tillräckligt stora handelsbolag som enligt lag är tvungna att 

ha revisor. De handelsbolag som anses vara tillräckligt stora måste ha minst 10 anställda och 

ha ett nettovärde på minst 24 miljoner. Samma revisorskrav gäller även handelsbolag som ägs 

av juridiska personer. Revisorns uppgift i aktiebolagen är främst att agera i aktieägarnas 

intresse och se till att deras investeringar i företaget blir lönsamma. (Zackrisson 051023)   

Bestämmelserna om revisorernas anmälningsskyldighet vid misstanke om brott återfinns idag 

i aktiebolagslagens (2005:551) kapitel 9, paragraf 42, 43 och 44 (se bilaga 1). Den skyldighet 

som revisorn ålagts avser enbart styrelseledamöters och VD:s handlande, då detta skett inom 

ramen för bolagets verksamhet. En vice VD omfattas endas om och när han har agerat som 

VD, en suppleant i styrelsen endast i den mån han har varit ersättare för ordinarie ledamot. 

Det handlande lagtexten avser är följande brottstyper: (Leijonhufvud, Wennberg 2004, s 39)  

- bedrägeri och grovt bedrägeri  

- svindleri 

- förskingring och grov förskingring 

- olovligt förfogande 

- trolöshet mot huvudman 

- oredighet och grov oredighet mot borgenär 

- mannamån mot borgenär (prioritetsordning) 

- bokföringsbrott 

- bestickning 

- mutbrott 

- skattebrott och grovt skattebrott 

- vårdslös skatteuppgift 

- försvårande av skattekontroll 

- penninghäleri  

Revisorerna är skyldiga att uppmärksamma och reagera på ovanstående brott om de påträffar 

dem i sitt granskande av företaget. Dessutom är revisorn även skyldig att uppmärksamma fall 
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av anstiftan av eller medhjälp till sådana brott, om någon i den relevanta personkretsen kan 

misstänkas för sådant handlande. (ibid. s 40)  

Vad gäller graden av misstanke menar lagstiftaren att den skall vara påtaglig, med det kan 

naturligt nog inte krävas att den ska vara styrkt. Vid påtaglig misstanke skall revisorn först ta 

ställning till om en underrättelse till styrelsen kan ha verkan. Om så är fallet ska revisorn utan 

oskäligt dröjsmål underrätta styrelse och därefter ska revisorn inom fyra veckor avgå från sitt 

uppdrag samt anmäla detta till allmän åklagare. Om det, inom två veckor från att styrelsen fått 

anmälan, visar sig att styrelsen har avhjälpt den ekonomiska skadan av brottet, om brottet 

redan har anmälts eller om brottet anses som obetydligt är revisorn befriad från skyldigheten 

att anmäla. Ingen åtgärd vidtages således och revisorn stannar på sin post. Finner revisorn att 

en underrättelse till styrelsen skulle vara meningslös kan denne välja att direkt avgå och 

anmäla till åklagare. (ibid. s 40)     

(Källa: Redigerad bild, ursprung Leijonhufvud, Wennberg 2004. s 41)       

Brottsmisstanke 
Styrelse - VD 

Underrätta 
styrelsen 

Revisorn avgår 
Anmälan till styrelse 

+ PRV 

Särskild handling till 
allmän åklagare 

Skadan avhjälpts? 
Brottet anmälts 

Obetydligt? 

Underrättelse 
meningslös 

Ingen åtgärd 

ja nej 

ja nej 

Tidsfrister: 
:Utan oskäligt dröjsmål  

:Fyra veckor från att 
styrelsen underrättas till att 
revisorn ska avgå 

 Figur 1: Förlopp vid revisorns anmälan 
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3.2 Redovisningskonsulternas auktorisation 

År 2006 kommer Sveriges redovisningskonsulters förbund (SRF) att inleda ett arbete med att 

auktorisera anslutna redovisningskonsulter. Auktoriseringen innebär ett kvalitetskrav på 

utbildning och arbetslivserfarenhet. Samtliga nuvarande medlemmar som uppfyller kraven på 

utbildning kommer att efter en seminariedag få titeln auktoriserad redovisningskonsult. För 

övriga medlemmar gäller kompletteringsutbildning inom områdena redovisning, beskattning, 

ekonomistyrning och civilrätt innan titeln erhålls. Målsättningen är att från och med år 2009 

ska samtliga anslutna konsulter vara auktoriserade. (www.srfkonsult.se)                        

http://www.srfkonsult.se
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4. EMPIRI 
Empirin baserar sig på fyra stycken intervjuer. Av dessa fyra är två stycken gjorda med 

redovisningskonsulter (Dennis Zackrisson och Kim Persson) och två stycken med revisorer 

(Göran Lind och Marianne Stohr). Intervjupersonernas svar representerar deras individuella 

åsikter och inte det företag de är anställda på. I de följande fyra kapitlen, 4.1 - 4.4, presenteras 

sammanställningar av de fyra intervjupersonernas svar.  

4.1 Dennis Zackrisson 

Dennis Zackrissons bakgrund sträcker sig från en ekonomiutbildning från Linköpings 

universitet, via jobb som ekonomichef bland annat på FiB Kulturfront till att idag jobba som 

redovisningskonsult på Armek Kultur. Han har varit SRF-ansluten sedan 1992 och arbetar 

med ett tjugotal klienter, med vilka han främst har en konsulterande roll.  

I dagsläget har redovisningskonsulterna ingen skyldighet att anmäla en klient som misstänks 

syssla med ekonomisk brottslighet. Däremot har konsulten alltid rätt att anmäla, men det är 

något som sällan sker i praktiken. Uppstår det problem eller tvivel om i vilken utsträckning en 

klient håller sig inom lagens ramar är det normala, enligt Zackrisson, att 

redovisningskonsulten väljer att avsluta uppdraget med kunden.   

Ekonomisk brottslighet medför en osund konkurrens. När vissa företag undlåter att betala 

skatt eller har personal som arbetar svart konkurrerar de inte på lika villkor som andra företag 

inom samma bransch. Särskilda problemområden är byggföretag samt kontantbranscher som 

exempelvis frisörer och restauranger. En medvetenhet om detta har, enligt Zackrisson, 

resulterat i att redovisningskonsulter generellt är tveksamma till nya klienter inom dessa 

branscher. Justitiedepartementet har lämnat ett utlåtande om att rörelser inom 

kontantbranschen som omsätter mer än 30 000 kronor per år måste föra kassabok. Det betyder 

att de måste ha en kassaapparat och föra en daglig rapportering över försäljningen. Detta har 

lett till att nystartade restauranger och butiker undviker att drivas i aktiebolagsform, för att 

slippa granskande revisorer.   

Redovisningskonsulterna arbetar närmare företaget än revisorn, som enbart går in och 

granskar företaget på årlig basis. Därmed upptäcker redovisningskonsulterna visserligen mer 

än revisorerna, som sällan tittar på poster under 15 000 kr, men en anmälningsplikt skulle 



 
Erik Arlemark & Anna Haag  

15

inte, enligt Zackrisson, förändra situationen. Hans inställning till att anmälningsskyldigheten 

även skulle innefatta redovisningskonsulterna är således negativ. Detta främst därför att 

förhållandet mellan konsult och klient skulle försämras med en anmälningsplikt.  En annan 

aspekt är att redovisningskonsulterna, till skillnad från revisorerna, får sitta i styrelsen i 

klienternas företag, vilket starkt skulle påverka anmälningsskyldigheten. Dessutom menar 

Zackrisson att varken redovisningskonsulter eller revisorer kommer åt brott som företagare 

själva medvetet begår. Sådan information undanhålls väl.    

Zackrissons förslag till minskad ekobrottslighet är att sänka skatten. Detta skulle medföra 

färre svartarbeten samt mindre lönsamhet att begå skattebrott. Ett mer realistiskt sätt att 

komma åt problemet är att staten anställer fler skatterevisorer på EBM. Ett sätt att komma till 

rätta med svartarbete har gjorts genom det så kallade rotavdraget. 30 % av arbetskostnaden på 

ett hantverksarbete betalas tillbaka nästkommande år och på så sätt har ett svartjobb blivit vitt. 

Samma diskussion förs vad gäller det så kallade pigavdraget.     

4.2 Kim Persson 

Kim Persson har utbildat sig till civilekonom i Chicago, Linköping och 

Uppsala. Sedan 1982 har hon drivit en egen redovisningsbyrå, som idag har 75 stycken små 

till medelstora klienter. Kim Persson har varit ansluten till SRF sedan 1988. Hon har varit 

legitimerad redovisningskonsult sedan 1995 och kommer från och med årsskiftet att vara 

auktoriserad.   

Som arbetet ser ut idag så har redovisningskonsulten ett nära samarbete med revisorn. 

Därmed får båda parter mer information om klienten och på så sätt minskar risken för att brott 

ska kunna begås. Om redovisningskonsulten upptäcker att fel begås skall denne påpeka detta 

skriftligen för klienten. Om felet inte åtgärdas ska redovisningskonsulten sedan avgå från 

uppdraget. Sker ingen skriftlig påpekan sitter redovisningskonsulten lika illa till som klienten 

om revisorn i ett senare skede upptäcker felet. De åtalspunkter som redovisningskonsulterna 

kan ställas till svars för är bokföringsbrott samt medhjälp till försvårande av skattekontroll. 

Det finns idag inom SRF en nämnd som granskar att anslutna redovisningskonsulter sköter 

sina åtaganden, och denna kommer, enligt Persson, att bli ännu viktigare i och med 

auktoriseringen.   
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Persson är tveksam till ett införande av anmälningsplikten främst av den anledningen att hon 

tror att det öppna förhållandet som redovisningskonsulterna har till sina klienter starkt skulle 

påverkas på ett negativt sätt av detta. Ytterligare en svårighet med anmälningsplikten som hon 

ser det, är att avgöra när en anmälan ska ske, det vill säga tidpunkten för när ett brott har 

begåtts. Detta hänger samman med redovisningskonsulternas juridiska kunskap.   

Vidare anser hon att det inte gagnar någon att omedelbart göra en anmälan på en klient som 

på grund av slarv har gjort sig skyldig till bokföringsbrott, eftersom redovisningskonsulten då 

inte ges någon möjlighet att hjälpa klienten att komma till rätta med problemet. Enligt 

Skatteverket utgörs 80 % av de upptäckta skattebrotten av slarv eller okunnighet. En stor del 

av dessa skulle ha kunnat undvikas om företagen hade tagit hjälp av till exempel 

redovisningskonsulter med bokföringen. Däremot tror Persson att de uppsåtliga brotten begås 

av företag som inte är intresserade av att anlita konsulter.  

Inom ett område ser dock Persson att det skulle kunna bli aktuellt att införa en 

anmälningsskyldighet för redovisningskonsulterna. Det skulle vara om kravet på att ha revisor 

försvann för mikrobolagen. I dag är det endast Sverige, Danmark och Malta av de europeiska 

länderna som kräver att mikrobolag ska granskas av en revisor. England har sedan ett par år 

tillbaka avskaffat detta krav på grund av att det medförde en allt för stor kostnad för 

mikrobolagen. Persson tror att även Sverige kommer att följa i detta spår och att kravet på 

revisorer i mikrobolagen snart kommer att försvinna. Det innebär dock att det fortfarande 

kommer att finnas krav på ordnad bokföring och att mikroföretagen fortfarande måste 

granskas av en part och där skulle redovisningskonsulterna kunna komma att spela en viktig 

roll.   

Ett sätt att komma till rätta med problemet med slarv och okunskap är att låta 

redovisningskonsulterna vara involverade i nystartade företag så att dessa 

kommer att sköta sin bokföring korrekt i början.  

4.3 Göran Lind 

Göran Lind är godkänd revisor och har efter högskoleutbildning varit anställd som 

ekonomichef, därefter drivit revisionsbyrå som egenföretagare och har sedan byrån köptes 
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upp av Ernst & Young varit anställd hos dem. Han har haft ca 200 klienter men håller på att 

avsluta sin karriär och har i nuläget ett 40-tal klienter, främst småföretagare.  

Anmälningsplikten har, enligt Lind, lett till att revisorerna är noggrannare i sina val av 

klienter idag. Speciell försiktighet råder vid upptagande av klienter inom bygg- och 

åkeribranschen.   

Enligt Lind är redovisningskonsulternas största nytta för alla parter, samt för samhället i stort, 

att vara en god samtalspartner i företagsärenden.  Företagen måste våga gå till någon med sin 

ekonomiska information och av den anledningen ställer han sig tveksam till ett införande av 

en anmälningsskyldighet för redovisningskonsulter. I och med att konsulterna har ett mycket 

närmare samarbete med sina klienter än vad dessa har med sina revisorer skulle en 

anmälningsskyldighet skada förtroendet mellan företag och konsult. Lind menar att på samma 

sätt som en klient måste ha ett förtroende för en advokat, måste ett företag i förtroende kunna 

vända sig till en ekonomiskt sakkunnig som agerar som oberoende part.   

En tänkbar följd av att införa en anmälningsskyldighet för redovisningskonsulterna är att 

oseriösa företag skulle vända sig till mindre seriösa redovisningsbyråer och detta skulle leda 

till en polarisering av konsulternas klienter. Det skulle öppna en marknad för mindre seriösa 

redovisningsbyråer.   

Lind ser visserligen i och med SRF:s införande av auktorisering av redovisningskonsulter en 

möjlighet att rent praktiskt införa en anmälningsskyldighet. Men det måste finnas en tydlig 

uppdelning av redovisning och revision för att undvika situationer där revisorer eller 

redovisningskonsulter får godkänna sina egna förslag.   

4.4 Marianne Stohr 

Marianne Stohr är utbildad ekonom och har varit auktoriserad revisor sedan 1992. Hon har 

idag ett tjugotal klienter i små till medelstora företag och jobbar på Öhrlings Pricewaterhouse 

Coopers.  
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Anmälningsplikten har, enligt Stohr, inneburit en belastning för revisorerna i form av ett 

större ansvar, men den har också bidragit till att det sker en bättre kontroll av nya företag 

innan de antas som klienter eller av gamla företag innan de ska väljas om.   

Den ekonomiska brottsligheten i Sverige är ett problem som måste bekämpas eftersom det 

kostar samhället stora summor pengar. Stohr är dock tveksam till om det är rätt sätt att komma 

till rätta med problemet genom att vältra över ansvar och kontroll på en yrkesgrupp som från 

början inte har den funktionen. Revisorernas roll är annorlunda på det sättet att aktiebolag är 

tvingade att ha en revisor. En anmälningsskyldighet för redovisningskonsulter skulle däremot 

kunna resultera i att företag utan revisorstvång väljer att inte anlita redovisningskonsulter utan 

istället tar hjälp med bokföringen på annat håll. Medan mindre seriösa företag skulle välja 

andra vägar skulle företag i gråzonen kunna tänkas använda redovisningsbyråer med gott 

omdöme för att på så sätt få en kvalitetsstämpel och på så sätt lättare få finansiering hos 

banker och bättre relationer till andra aktörer.  

I och med SRF:s auktorisering av anslutna redovisningskonsulter finns det en tydlig och 

praktisk gränsdragning för vilka konsulter som skulle omfattas av en anmälningsskyldighet. 

Därutöver måste ansvaret tydligt delas upp mellan redovisningskonsult och revisor så att det 

klart framgår vem som är ansvarig för vad, eftersom båda parter är delaktiga i aktiebolagens 

redovisning och revision. Redovisningskonsulten får aldrig hamna i situationer där denne 

sitter på dubbla stolar och godkänner sin egen redovisning.  

Ytterligare en aspekt att ta hänsyn till är att om anmälningsplikten införs för 

redovisningskonsulter så måste dessa i sin tur granskas av någon. Idag granskas revisorerna 

av Revisionsnämnden (RN) som genom tips från konkursförvaltare, Skatteverket eller andra 

går in och kontrollerar och sedan kan införa sanktioner.   

En åtgärd för att minska ekobrottsligheten skulle vara att ge större resurser till Skatteverket så 

att dessa kan genomföra fler granskningar inom riskbranscher. Kontantbranschen är idag ett 

svårkontrollerat område som har hamnat i fokus på senaste tiden. Skatteverket agerar dock 

många gånger efter schabloner och befinner sig, jämfört med redovisningskonsulter och 

revisorer, långt ifrån företagen.   
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4.5 Kvantitativ undersökning 

Av SRF:s 3500 redovisningskonsulter har 368 stycken fått svara på en kortfattad enkät. 

Frågan har varit att på en skala från ett (mycket negativ) till sju (mycket positiv) svara på 

vilken inställning de har till ett eventuellt införande av anmälningsplikt hos 

redovisningskonsulter. Syftet med detta är att snabbt få en övergripande bild över den 

allmänna inställningen hos redovisningskonsulter i hela landet. Förutom att uttrycka sig i 

enbart siffror har konsulterna givits möjlighet att skriva kommentarer till sina åsikter.  

4.5.1 Resultat i siffror  

Svaren i enkätundersökningen fördelade sig enligt tabellen nedan. Frågan att ta ställning till 

löd Vilken är din inställning till ett införande av anmälningsplikt hos 

redovisningskonsulter? . Skalan sträcker sig från ett till sju, där ett står för mycket negativ 

och sju står för mycket positiv.   

Figur 2: Resultat av enkätundersökningen 

1 

  

24 st 

2 

  

15 st 

3 

  

8 st 

4 

  

3 st 

5 

  

9 st 

6 

  

6 st 

7 

  

9 st  

Antal svar på enkätundersökningen var 85 stycken. Av dessa ställde sig 24 stycken mycket 

negativa, 9 stycken mycket positiva och 11 stycken hade ingen åsikt. Medelvärdet beräknades 

till 3.2.  

4.5.2 Sammanställning av kommentarer     

Bland de svar som lämnas som korta kommentarer följer här en sammanställning av de 

vanligaste åsikterna. Dessa kommentarer är synpunkter och åsikter som också har kommit upp 

och diskuterats under intervjuerna, vilket tyder på att informationen som erhållits från 

intervjuerna har gett en relativt täckande bild av ämnet.    
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Kommentarerna kan sammanfattas med att det främsta argumentet mot en anmälningsplikt 

har varit en rädsla för att den kommer att skada förtroendet till klienten. Andra argument som 

talar emot är att redovisningskonsulten ändå avsäger sig klienter som missköter sig, att 

granskning är samhällets uppgift samt att stora brott inte upptäcks av 

redovisningskonsulterna. Eftersom medelvärdet (3.2) visar på en generell negativ inställning 

dominerar dessa argument. De argument som främst talar för en anmälningsplikt är om 

mikrobolagen skulle slippa revisorstvång, men i sådana fall är en förutsättning att 

kompetensen hos redovisningskonsulterna ses över.  

4.5.2.1 Rädsla för skadat förtroende 

 

- Tror detta skulle skada förtroendet mellan kund och redovisningskonsult. Det får 

absolut inte vara någon risk för kunden att nämna saker för redovisningskonsulten. 

Däremot är det självklart en plikt att upplysa sin kund om vad som är rätt och vilka 

risker som tas. Redovisningskonsulten kan ju dessutom själv råka illa ut redan idag om 

man låter vad som helst gå igenom i bokföringen. 

 

- Företagaren ställs utan bollplank och om de inte vågar diskutera idéer eller problem 

med byrån av rädsla för anmälan, kommer det i slutändan att uppstå mer problem då vi 

inte ges en chans att sätta gränser, agera bollplank, eller helt enkelt tala om vad som 

gäller och hur de skall gå tillväga. 

 

- Vi skall inte hamna i samma situation som revisorerna! Kunden måste kunna känna 

att han kan ventilera allt med någon utomstående. Då revisorerna har denna roll (och 

har tillräckligt jobbigt med detta) skall inte redovisningskonsulterna behöva drabbas 

av samma problemställning!!! 

 

- Tror att det kommer att bli svårt att behålla kunder då samt att jag inte tycker att det 

är vårt jobb att anmäla folk, vi kan sköta det ändå, att tala om för våra klienter att vad 

de får göra och inte göra, utan att behöva hota med att vi skall anmäla. 

 

- Det förtroende man får som konsult i dag - med tanke på tystnadsplikt och så vidare - 

gör att kunden gärna vill diskutera inte bara sitt företag utan även familjens olika 

bekymmer. Jag anser att det vore förödande för denna kontakt om kunden vet att man 

inte kan tala fritt om de bekymmer man har. Det är bättre att man som idag kan råda 

kunden att ta de rätta besluten vad gäller ekonomi med mera så att det motsvarar 

gällande lagstiftning.   
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4.5.2.2 Avsäga sig klienten 

 
- Mitt uppdrag är att vägleda klienten i redovisnings- och skattefrågor. Jag kan själv 

välja om jag vill behålla honom/henne vid olagligt agerande. 

 
- Jag utgår i från att redovisningskonsulter som hamnar i en ekobrottssituation, avsäger 

sig uppdraget skriftligt med en kopia till bolagets revisor, som ju är påskrivande part 

och därmed får kännedom om detta = anmälningsplikt. Med andra ord tycker jag att 

det är lite tårta på tårta med anmälningsplikt i båda leden!  

4.5.2.3 Granskning är samhällets uppgift  

 

- Jag tycker att det är myndighetens sak att jaga ekobrottslingar och fuskare inte 

enskilda näringsidkare som försöker försörja sig.   

4.5.2.4 Småbrott  

 

- Om det gäller "verklig" brottslighet eller missade inlämningstidpunkter typ 

periodiseringsfel. Den frågeställning jag funderar över är: Vem skall ta hand om 

"strulpellarna" och se till att de sköter sig så bra som möjligt om de inte vågar anlita en 

redovisningskonsult? Däremot skall det inte gå för den som verkligen vill bedriva 

brottslighet att anlita en redovisningskonsult! Hur hittar man rätt i den avvägningen?  

4.5.2.5 Fördelar med en anmälningsplikt 

 

- När det gäller ren kriminalitet borde anmälningsplikt föreligga. 

 

- Tycker jag absolut vore bra. Vi konsulter kan ju redan på ett tidigt stadium se om 

några oegentligheter sker/pågår.  

4.5.2.6 Mikrobolag  

 

- Jag tror att revisionsplikten kommer att försvinna i de mindre företagen. Jag tror 

även att skaran som kommer att få lov att utfärda någon form av granskningsberättelse 

kommer att utökas och det är här som redovisningskonsulterna kommer in. Dessutom 

tror jag att många kreditgivare, kunder och leverantörer kommer att kräva någon form 

av granskningsberättelse i dessa småbolag. Jag tycker därför att de som har mandat att 

uttala sig om en årsredovisning, resultat och ställning med mera även skall ha 

anmälningsplikt om eventuella oegentligheter påträffas. 

 

- I ett framtidscenario där revisionsplikten för mindre företag har slopats är det 

nödvändigt att redovisningskonsulten utrustas med likvärdiga verktyg som revisorn, 
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inte minst ur konkurrenssynpunkt. Likvärdiga kompetenskrav och kontrollsystem 

måste naturligtvis bli en följd. Men även i de fall där krav på revisor kvarstår bör även 

en konsulterad redovisningskonsult ha liknande anmälningsplikt. Som 

redovisningskonsult hamnar vi i bland i situationer där revisorer uppvisar ett påtagligt 

"stoppa-huvudet-i-sanden-beteende" och vi har inte verktygen att göra det som 

revisorn borde ha gjort. Inget säger att inte en redovisningskonsult skulle kunna göra 

likadant men om två av varandra oberoende parter är inblandade så "håller de lite koll" 

på varandra och problemen blir synliggjorda lättare. 

 

- Om förslaget går igenom att revisionsplikten i mindre företag ska försvinna, så 

kommer det förmodligen att bli nödvändigt att redovisningskonsulter också får 

anmälningsplikt.  

4.5.2.7 Redovisningskonsulternas kompetens  

 

- För att det skall vara genomförbart måste kompetensen hos redovisningskonsulter 

upp. Redovisningskonsult borde vara en skyddad titel som garanterar en viss lägsta 

utbildningsnivå i ekonomi, skatt och administration. SRF:s arbete för certifiering är 

mycket bra början. 

 

- Kan vara en möjlighet när redovisningskonsulten är auktoriserad. Anser dock att 

detta bör ligga kvar hos revisorn. Risken kan vara att vissa små företag inte anlitar en 

redovisningskonsult vilket innebär större problem för myndigheten. 

 

- Den största brottsligheten finns i småföretag vilket också orsakar en upprensning 

bland oseriösa och seriösa redovisningskonsulter  

 

- Inte redovisningskonsultens uppgift. Saknar oftast utbildning för detta. 

 

- Kvalitén hos redovisningskonsulter är ojämn.   
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5. ANALYS 
Enligt de fyra intervjuerna och enkätundersökningen är den generella inställningen till att 

införa en anmälningsskyldighet för redovisningskonsulterna relativt negativ. 

Enkätundersökningen kan sammanfattas med ett medelvärde på 3.2 (på en skala från ett till 

sju, där ett motsvarar mycket negativ och sju står för mycket positiv) till inställningen till att 

införa en anmälningsplikt. Kommentarer som bifogades till undersökningen visade på att det 

främsta argumentet till denna inställning var en rädsla för ett skadat förtroende till klienten. 

Andra argument var att redovisningskonsulterna i dagsläget redan avsäger sig klienter som 

missköter sig, att ett anmälningsförfarande är samhällets uppgift och att en anmälningsplikt 

inte skulle komma åt den grövre ekonomiska brottsligheten. Intervjuerna sammanfattas i 

nedstående tabell.   

Tabell 1: Sammanfattning av intervjupersonernas inställning 

Namn Yrke Inställning Argument Alternativ  
Dennis 
Zackrisson 

Konsult Negativ 

 

Förhållandet mellan 
konsult och klient skulle 
försämras. 

 

Konsulterna upptäcker mer 
än revisorerna, men en 
anmälningsplikt skulle inte 
leda till fler anmälningar. 

Sänka skatten 
och anställa fler 
skatterevisorer 
på EBM. 

Kim Persson Konsult Tveksam 

 

Förtroendet skadas. 

 

Den planerade 
brottsligheten går inte att 
komma åt genom att införa 
en anmälningsplikt för 
konsulterna. 

Hjälpa 
nystartade 
företag med 
bokföringen. 

Göran Lind Revisor Negativ 

 

Företagen måste kunna tala 
med någon oberoende part 
i förtroende. 

 

Oseriösa företag skulle 
vända sig till mindre 
redovisningsbyråer.  

Marianne Stohr

 

Revisor Tveksam 

 

Företagen anlitar inte 
konsulterna utan vänder sig 
till annan part. 

 

Ansvarsuppdelning 
revisor/konsult. 

 

Granskning av konsulter. 

Ge skatteverket 
större resurser. 
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5.1 Skadat förtroende  

Det främsta argumentet till varför den generella inställningen till att införa en 

anmälningsskyldighet är negativ har varit en rädsla för att förtroendet mellan 

redovisningskonsult och klient skulle skadas. En tillbakablick till Larssons undersökning visar 

att antalet inkomna anmälningar från revisorer på företag som misskött sin redovisning har 

ökat sedan lagen om anmälningsskyldighet instiftades. I många fall har revisorerna inte heller 

upplevt att anmälningsskyldigheten påverkat deras förhållande till förtagen i så stor grad som 

de först ansett. En liknelse kan nu göras med redovisningskonsulterna vars majoritet ställer 

sig starkt negativt till en anmälningsplikt. Det är möjligt att även konsulternas inställning 

skulle bli mindre negativ samt att deras förhållande till sina klienter inte drabbas i så stor grad 

som de nu tror.   

En viktig skillnad är dock att revisorerna, oavsett anmälningsplikt, alltid har haft en 

granskande roll av företag i kontrast till konsulterna som till större grad har agerat 

vägledande. Detta medför att ett eventuellt införande av anmälningsplikt för 

redovisningskonsulterna skulle skada deras relation till klienten i större grad än vad den har 

skadat revisorernas relation till klienten.  

En anledning till motståndet kan vara att redovisningskonsulterna inte vet när och i vilka fall 

de måste anmäla en klient. Baserat både på intervjuerna samt på enkätundersökningen, verkar 

det vara oklart för många redovisningskonsulter i vilket utsträckning de skulle bli skyldiga att 

anmäla klienten. Det verkar finnas en uppfattning att klienten ska anmälas vid blotta 

nämnandet av felaktigheter rörande redovisningen. Detta är inte vad anmälningsplikten i 

praktiken innebär, utan speglar en bristfällig juridisk kunskap hos redovisningskonsulterna. 

Denna okunskap torde därmed vara en bidragande faktor till varför rädslan för en försämrad 

klientrelation är så stor. I dagsläget har redovisningskonsulterna redan ett ansvar, som kan ge 

dem rättsliga följder, för klienternas bokföring och det hindrar dem inte från att agera 

rådgivande och vägledande. Därför är det anmärkningsvärt att rädslan för ett skadat 

förtroende är så stor, eftersom redovisningskonsulterna med en anmälningsplikt fortfarande 

kan agera bollplank och fritt diskutera problem med klienten så länge som bokföringen sköts 

på ett korrekt sätt.   
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5.2 Avsäga sig klienten 

Med redovisningskonsulternas ansvar för klienternas bokföring följer också ett 

avståndstagande till företag som inte håller sig inom lagens ramar. Både under intervjuerna 

och i enkätundersökningen har redovisningskonsulterna varit noga med att påpeka detta. När 

det rör sig om bolag med revisorkrav, det vill säga aktiebolag samt handelsbolag som 

antingen ägs av juridiska personer eller har ett nettovärde som överstiger 24 miljoner kronor, 

kommer bolagets revisor att meddelas om detta. Uppsägningen av klienten ska ske skriftligt 

och den skall undertecknas av bolagets revisor. Därmed omfattas redan idag 

redovisningskonsulterna av anmälningsskyldigheten, för i förlängningen blir det revisorn som 

blir skyldig att anmäla företaget.   

5.3 Mikrobolagen  

Efter intervjuerna med revisorerna och konsulterna, samt kommentarerna till 

enkätundersökningen, dras slutsatsen att det endast inom ett område skulle vara möjligt att 

införa en anmälningsplikt hos redovisningskonsulter och det är i mikrobolagen. En anledning 

till detta är att trenden bland länderna i Europa är att revisorskravet i mikrobolagen successivt 

har slopats och att det i och med Europas strävan mot en enhetlig standard finns ett tryck på 

att även Sverige följer detta mönster.   

En annan anledning är att det är praktiskt möjligt för redovisningskonsulterna att överta 

revisorernas kontrolluppgift i dessa bolag. Om kravet på revisorer i mikrobolagen skulle 

försvinna skulle det fortfarande finnas ett krav på företagets redovisning. Att detta krav 

uppfylls skulle antingen kunna kontrolleras av en redovisningskonsult eller en revisor. Om 

revisorernas granskning skulle kunna ersättas av redovisningskonsulter skulle det kunna bli 

aktuellt att införa anmälningsskyldighet även för redovisningskonsulterna. Detta främst ur 

konkurrenssynpunkt så att redovisningskonsulten utrustas med likvärdiga verktyg som 

revisorn. Som en följd av detta borde även likvärdiga kompetenskrav ställas på 

redovisningskonsulterna samt ett likvärdigt kontrollsystem införas för 

redovisningskonsulterna som för revisorerna. I och med SRF:s arbete med att auktorisera 

branschanslutna redovisningskonsulter kommer kravet på deras kompetens att skärpas. Vidare 

skulle kontrollsystemet kunna utgöras av SRF:s egen granskningsnämnd för 

redovisningskonsulter.  
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5.3.1 Fördelar med att slopa revisorskravet i mikrobolagen  

Förutom den ekonomiska fördelen för mikrobolagen att slippa betala höga revisorsarvoden, 

skulle ett utvecklat samarbete med redovisningskonsulterna vara mer praktiskt eftersom 

redovisningskonsulterna normalt har ett mycket närmare samarbete med företagen än vad 

revisorerna vanligtvis har. Därmed har konsulterna en mycket bättre insikt i hur företagen 

fungerar samt vilka avsikter de har.   

5.3.2 Svårigheter att införa anmälningsskyldighet för redovisningskonsulterna 

Att ersätta revisorerna med redovisningskonsulter i mikrobolagen samt att ge konsulterna en 

anmälningsplikt skulle också medföra vissa problem. Redovisningskonsulterna får aldrig 

hamna i den situationen att de måste granska sitt eget arbete. För att detta skulle fungera rent 

praktiskt skulle företaget antingen få sköta sin egen redovisning eller ha en 

redovisningskonsult som sköter redovisningen och en annan som granskar den. 

Handlingsplanen för revisorerna vid anmälan blir därför endast tillämpbar på konsulterna om 

det inte är samma konsult som kontrollerar som uppför bokföringen.  

En annan svårighet som skulle kunna uppkomma är att avgöra i vilka fall en anmälan skall 

göras. Detta beror på att konsulterna saknar den breda juridiska kompetens som revisorerna 

har. Därför skulle ett införande av anmälningsplikt förutsätta att konsulterna breddar sin 

kunskap inom detta område.   

För revisorernas del skulle ett utökat arbetsområde för konsulterna resultera i en förlust av 

klienter. Många av de stora revisionsbyråerna skulle klara att tappa mikrobolagen som 

klienter. Däremot skulle enskilda revisorer på byrån kunna bli drabbade eftersom vissa nästan 

uteslutande har småföretagare som klienter. Majoriteten av de mindre revisionsbyråerna 

skulle förmodligen inte klara av att konkurrera med redovisningskonsulterna om de mindre 

företagen. Detta förutsatt att redovisningskonsulterna klarar att hålla ett lägre pris än 

revisorerna eller att redovisningskonsulterna från början har ett närmare samarbete med 

klienten vilket skulle innebära att klienten skulle välja ett utökat arbete med konsulten då 

kravet på revisor försvann.  
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5.4 Alternativa åtgärder 

5.4.1 Sänkt skatt 

Enligt Zackrisson så skulle en sänkt skatt medföra minskad ekobrottslighet, eftersom det i så 

fall inte skulle bli lika lönsamt.  

Under intervjuerna har det framgått att den största delen av ekonomisk brottslighet utgörs av 

slarv och misstag. Enligt Kim Persson är det så mycket som 80 % av de upptäckta 

skattebrotten som utgörs av slarv och okunskap. Därför är tveksamt att en sänkt skatt skulle 

medföra en förbättring. Dock skulle säkert en del svartarbete försvinna vid en drastisk 

sänkning av skatten men detta skulle också medföra andra negativa aspekter på samhället i 

form av minskad inkomst till staten.  

5.4.2 Statens uppgift att kontrollera 

Så som Zackrisson och Stohr ser det är det Skatteverkets och Ekobrottsmyndighetens uppgift 

att kontrollera att företagen följer de lagar som finns. Genom att ge dessa myndigheter fler 

revisorer och större resurser skapas det större möjligheter att bekämpa ekobrottsligheten.  

En svårighet med att låta statliga verksamheter, enbart själva, granska ekobrottsligheten är att 

de inte har lika bra insyn i företagen och att de handlar väldigt schablonmässigt. Fördelen 

däremot med att överlåta en större del av brottsbekämpningen till en statlig verksamhet är att 

det är den mest realistiska och lättast genomförbara metoden för att minska ekobrottsligheten. 

Detta med tanke på att det är ett system som redan är befintligt och fungerar.  

5.4.3 Hjälpa nya företag med redovisningen 

Perssons förslag på minskad ekobrottslighet är att hjälpa nystartade företag med 

redovisningen. Detta på grund av att det är många som tror sig kunna göra redovisningen 

själva men ackumulerar slarvfel som blir allt dyrare efterhand som företaget drivs.   

Slarvet skulle säkerligen minska med en sådan åtgärd. Svårigheten ligger i att få företagen 

medvetna om detta eftersom de själva tror sig vara kompetenta till uppgiften. En annan fråga 

är i så fall om det är konsultens uppgift att göra reklam för sig själva.  
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6. SLUTSATS 
Syftet med denna uppsats har varit att undersöka i vilka fall en anmälningsskyldighet, identisk 

med den som revisorerna har, går att införa för redovisningskonsulter. I analysen har 

konstaterats att det endast i ett fall skulle vara aktuellt att införa en sådan anmälningsplikt. 

Detta skulle vara om mikrobolagens krav på revisor slopades och det granskande arbete som 

revisorerna idag utför skulle kunna ersättas av redovisningskonsulter istället.   

Om redovisningskonsulten också skulle ges en företagskontrollerande roll skulle konsulten 

förmodligen vara billigare att anlita för företagen än att anlita en revisor. Detta på grund av att 

en revisor oftast har en tyngre utbildning bakom sig och ger därmed företagen en 

kvalitetsstämpel. Det skulle därför bli mer ekonomiskt för mikroföretagen att slippa betala 

revisorsarvode    

Skulle det bli så att det räkenskapsgranskande arbetet i mikrobolagen antingen skulle kunna 

utföras av en revisor eller en redovisningskonsult så måste dessa båda yrkesgrupper ha samma 

rättigheter och skyldigheter i detta fall. Alltså borde anmälningsplikten införas även för 

redovisningskonsulterna. En förutsättning för detta är den auktorisering som precis har 

påbörjats av branschorganisationen SRF fullföljs och ställer krav på konsulternas kompetens.  

Undersökningen har visat att redovisningskonsulternas inställning till ett införande av en 

anmälningsskyldighet i dagsläget är övervägande negativ. Det argument som främst 

dominerar är en rädsla för att ett införande skulle medföra att förtroendet mellan konsult och 

klient kommer att skadas. Denna rädsla verkar till en viss del komma av en generell 

uppfattning att klienterna inte ska tillåtas att ens nämna någonting som faller utanför vad som 

är bokföringsmässigt lagligt, utan att redovisningskonsulten måste ingripa med en anmälan. 

Med ökad juridisk kunskap och förståelse för vad lagen innebär skulle denna kritik troligtvis 

mildras. Däremot framstår det starkaste argumentet mot en anmälningsplikt vara att 

konsulterna till viss del fångas upp av revisorernas anmälningsskyldighet. Om en konsult 

avgår från ett uppdrag på grund av att denne finner oegentligheter i bokföringen lämnas en 

skriftlig underrättelse om det till klienten. Underrättelsen ska undertecknas av bolagets 

revisor, som efter att ha tagit del av problemet, har en skyldighet att anmäla.    
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Bilaga 1 
Intervjufrågor  

Bakgrund; utbildning, hur länge arbetat som redovisningskonsult, ansluten till 
branschorganisationen, antal klienter  

Om du skulle upptäcka någon form av ekonomisk brottslighet idag, vad kan du göra då?  

Behövs det fler åtgärder än revisorns anmälningsplikt för att minska ekobrottsligheten? 
Tror du att det skulle vara möjligt att minska ekobrotten genom att införa en 
anmälningsskyldighet för redovisningskonsulterna?  
Kan du tänka dig andra alternativ?  

Tror du att det är möjligt att införa ansvar för anmälning för redovisningskonsulter? 
Vilka fördelar ser du med detta? 
Vilka nackdelar ser du med detta?  

Vilka redovisningskonsulter skulle omfattas av skyldigheten (gränsdragning)?  
Auktorisering av redovisningskonsulter  

Har redovisningskonsulterna den juridiska kompetensen för att bedöma huruvida en anmälan 
ska göras?  

Finns det för redovisningskonsulterna någon motsvarighet till revisorernas 
granskningsnämnd? Om en revisor prickas, betyder det att en redovisningskonsult får någon 
anmärkning?   

Skulle ni kunna ta över revisorernas granskningsuppgift i mikrobolagen?  

Hur tror du att den generella inställningen bland redovisningskonsulter är?                    
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Bilaga 2  

Lagtext; aktiebolagslagen (2005:551)  

Åtgärder vid misstanke om brott  

9:42. En revisor skall vidta de åtgärder som anges i 43 och 44 §§, om han finner att det kan 
misstänkas att en styrelseledamot eller den verkställande direktören inom ramen för bolagets 
verksamhet har gjort sig skyldig till brott enligt något av följande lagrum:  
1. 9 kap. 1, 3, 6 a och 9 §§, 10 kap. 1, 3, 4 och 5 §§, 11 kap. 1, 2, 4 och 5 §§, 17 kap. 7§ samt 
20 kap. 2 § brottsbalken, och 2. 2, 4, 5 och 10 §§ Skattebrottslagen (1971:69).  

9:43. En revisor som finner att det föreligger sådan brottsmisstanke som avses i 42 § skall 
utan oskäligt dröjsmål underrätta styrelsen om sina iakttagelser. Om revisorn finner att en 
misstanke om brott bör föranleda honom eller henne att lämna uppgifter enligt 9 § lagen 
(1993:768) om åtgärder mot penningtvätt, skall dock den i 11§ andra stycket samma lag 
angivna tidsfristen iakttas. 
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.  

9:44. Senast fyra veckor efter det att styrelsen har underrättats enligt 43 stycket första stycket 
skall revisorn avgå från sitt uppdrag. När revisorn anmäler detta enligt 23 §, skall han eller 
hon i en särskild handling till åklagare redogöra för misstanken samt ange de omständigheter 
som misstanken grundar sig på. Vad som sägs i första stycket om avgång och anmälan gällen 
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 anmälts till polismyndighet eller åklagare, eller  
3. det misstänkta brottet är obetydligt. 
I fall som avses 43 § andra stycket skall revisorn, om anmälan om det misstänkta brottet inte 
redan har lämnats till polismyndighet eller åklagare, utan oskäligt dröjsmål avgå från sitt 
uppdrag och lämna en sådan handling som anges i första stycket.   


