
Örebro Universitet 

Handelshögskolan 

Företagsekonomi C, Uppsats 15 hp 

Handledare: Kerstin Nilsson 

Examinator: Peter Langlott 

HT 2010 / 14/1-2011 

Hur arbetar revisorer för 
att förebygga ekonomisk 

brottslighet? 
En kvalitativ studie i Örebro 

 

 
 

 

 

 

 

  

 

Författare: 

Sara Sjöström 870309 

Mikaela Wallin 820129 
 

 



 
 

Förord 

 

Denna studie har varit både intressant och lärorik att genomföra. Stort tack till de 

respondenter som har delat med sig av sin kunskap inom vederbörandes kompetensområde 

och gjort denna studie möjlig. Vi vill även tacka vår handledare Kerstin Nilsson som har ställt 

upp med tips och råd under studiens gång. Slutligen vill vi tacka vår seminariegrupp som 

kommit med konstruktiv kritik som hjälpt oss på vägen.  

Örebro den 10 januari 2011 

 

                       _________________                           _________________ 

       Sara Sjöström           Mikaela Wallin 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Abstract  

Title: How are auditors working to prevent economic crimes? – A qualitative study in Örebro 

Publication year: 2011 

Authors: Sara Sjöström and Mikaela Wallin 

Advisor: Kerstin Nilsson 

In 1899 Sweden's first auditor association was founded, “Svenska Revisorssamfundet” (SRS), 

although the audit standard was common in Sweden as early as the 17
th

 century. In the 1970s 

economic crimes began to be noticed even more than before. Among those measures taken 

against economic crimes the auditors obligation to report, which was introduced in 1999, is 

one of the most notable. In recent years economic crimes has increased even more. In 2008 

the reported criminal charges in Örebro County had increased with 300 % compared with 

2007. 

The main purpose of this study was to increase the understanding of auditors work as a crime 

preventer and to see whether there´s room for improvement in the way they work. The 

purpose was also to get the Economic Crimes Bureau (ECB) and FAR's view on the subject. 

In addition, we wanted to determine if auditors knew why there was an increase in reported 

criminal charges for economic crimes in Örebro County in 2008. 

To conduct the study we used a qualitative method, which means that we have performed 

interviews to gather our empiricism. Two auditors were interviewed along with one 

respondent from ECB and a lawyer from FAR. 

The essay has generated several conclusions. The main conclusion of the study was that 

auditors lack knowledge of the content of the obligation to report suspicions of crime. The 

auditors, ECB and FAR all agreed that there´s need for clarification regarding when and if a 

crime should be reported. 

Keywords: Economic crime, Auditor, Audit work, Audit, Obligation to report, Auditors 

Independence. 

 

 



 
 

Sammanfattning 

Kandidatuppsats i företagsekonomi, Handelshögskolan vid Örebro universitet 

Titel: Hur arbetar revisorer för att förebygga ekonomisk brottslighet? – En kvalitativ studie i 

Örebro 

Utgivningsår: 2011 

Författare: Sara Sjöström och Mikaela Wallin 

Handledare: Kerstin Nilsson 

1899 bildades Sveriges första revisorsförening, Svenska Revisorssamfundet (SRS), men redan 

på 1600-talet var revision vanligt i Sverige. På 1970-talet började ekonomisk brottslighet att 

uppmärksammans alltmer. Bland de åtgärder som vidtagits mot ekonomisk brottslighet märks 

bland annat införandet av revisorers anmälningsplikt, vilken infördes 1999. Ekonomisk 

brottslighet har ökat alltmer de senaste åren. Under 2008 ökade antalet anmälningar avseende 

brottsmisstankar med 300 % i Örebro jämfört med föregående år.   

Det huvudsakliga syftet med undersökningen var att öka förståelsen för revisorers 

brottförebyggande arbete idag och även om det finns möjlighet att förbättra deras arbetssätt. 

Syftet var även att få Ekobrottsmyndighetens och FAR:s syn på detta. Utöver detta ville vi 

undersöka om revisorerna visste vad ökningen, som skedde i Örebro 2008, berodde på. 

För att kunna genomföra studien har vi använt oss av en kvalitativ metod, vilket innebär att vi 

utfört intervjuer för att samla in vår empiri. Två revisorer, en ekorevisor från 

Ekobrottsmyndigheten och en jurist från FAR intervjuades.  

Uppsatsen har genererat flera slutsatser. Den viktigaste slutsatsen av studien var revisorernas 

brist på kunskap om innebörden av anmälningsplikten. Revisorerna, Ekobrottsmyndigheten 

och FAR är alla överrens om att det behövs förtydliganden kring när och om en 

brottsmisstanke ska anmälas. 

Nyckelord: Ekonomisk brottslighet, Revisor, Granskningsarbete, Revision, Anmälningsplikt, 

Revisorns oberoende. 
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1. Inledning 

Denna uppsats kommer att behandla revisorns roll som brottsförebyggare när det gäller att 

upptäcka ekonomiska brott i bokföringen. I bakgrunden behandlas den historiska 

utvecklingen inom revision samt hur ekonomisk brottslighet definieras och när den började 

uppmärksammas i Sverige. Detta följs av en problematisering vilket leder till uppsatsens 

frågeställningar. Därefter presenteras uppsatsens syfte samt avgränsning. 

 

1.2 Bakgrund 

 

Det har upptäckts spår i form av minnesanteckningar av redovisning i Babylonien redan 2000 

år före Kristus. Under denna tid och senare bestod redovisning till största del av 

minnesanteckningar. Från början fanns inga konton för intäkter och kostnader utan endast 

konton för fordringar och skulder.
1
 

Redan på 1600-talet var det vanligt i Sverige att en person granskade en privat förenings eller 

ett offentligt organs räkenskaper och förvaltning. Många nya aktiebolag bildades och krav på 

revision infördes i 1895 års aktiebolagslag (ABL). En stor anledning till införandet var att 

ägarna skulle få kontroll över sina investeringar genom att en granskare, som ägarna valt ut, 

såg över bolagets räkenskaper.
2
 I slutet av 1800-talet startade en diskussion i Sverige om en 

professionalisering av revisorskåren. Det som låg bakom diskussionen var bland annat att 

antalet bedrägerier och förskingringar hade ökat och detta hade väckt tvivel om effektiviteten 

i dåtidens revision.
3
 1899 bildades Svenska Revisorssamfundet (SRS) som då kom att bli 

Sveriges första revisorsförening. Anledningen till att revisorskåren organiserade sig var att 

markera professionalitet gentemot lekmannarevisorer.
4
 Med lekmannarevisor avses vanligtvis 

en person som saknar formell utbildning, exempelvis revisorer i föreningar och politiskt 

tillsatta revisorer i kommuner. Professionalitet syftar däremot på en person med akademisk 

utbildning som antingen är godkänd eller auktoriserad revisor.
5
 I 1910 års ABL infördes ett 

krav på att revisorn skulle vara oberoende gentemot aktieägarna. Under hela 1900-talet 

fortsatte kraven på revisorn att öka.
6
  

                                                           
1
 Artsberg, Kristina, Redovisningsteori -policy och -praxis, sid. 13. 

2
 Diamant, Adam, Revisors oberoende, sid. 34ff. 

3
 Föreningen Auktoriserade Revisorer, Regler om revisorer och revision, sid. 77. 

4
 Artsberg, Kristina, Redovisningsteori -policy och -praxis, sid. 106. 

5
 www.ekonomiverket.com [2011-01-20] 

6
 Diamant, Adam, Revisors oberoende, sid. 34ff. 
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I början på 1980-talet ökade kraven ännu mer och samtliga aktiebolag i Sverige omfattades av 

revisionsplikten. Tanken var att den skulle fungera som ett instrument i kampen mot 

ekonomisk brottslighet. Revisionsplikten innebar att varje aktiebolag, stora som små, skulle 

använda sig av en revisor.
7
 Från och med 1 november 2010 avskaffades revisionsplikten för 

små aktiebolag. Anledning till detta är att ge aktiebolagen större valfrihet vad gäller val av 

tjänster till verksamheten.
8
 Den reella effekten på avskaffandet väntas märkas tidigast om två 

till tre år och först då kan det påvisas hur många företag som väljer bort revisionen.
9
 Effekten 

förmodas dock bli begränsad på grund av att bankerna troligtvis kommer begära att deras 

låntagare har en revisor.
10

  

Ekonomisk brottslighet började uppmärksammas i Sverige på mitten av 1970-talet.
11

 Varje år 

förlorar samhället stora mängder skatteintäkter på grund av ekonomisk brottslighet. Stat, 

landsting och kommuner är de som drabbas hårdast och detta leder till minskade resurser till 

exempelvis sjukvård och skola.
12

 Det finns inte någon allmänt accepterad definition av 

ekonomisk brottslighet, men något som är gemensamt vid ekobrott är att brotten begås i 

näringsverksamhet och syftet är att göra en ekonomisk vinst. Ekonomiska brott kan till 

exempel vara svindleri, brott mot skattebrottslagen, aktiebolagslagen samt insiderlagen.
13

  

1.2 Problemdiskussion 

 

”En av de viktigaste uppgifter som ingår i den traditionella revisorsrollen är att, 

förenklat uttryckt, bestyrka inför omvärlden att företagets redovisning är korrekt. 

(…) denna granskning är antagligen den effektivaste av de medel revisorn kan 

tillhandahålla mot ekonomisk brottslighet. En korrekt redovisning och en god 

intern kontroll är den sämsta tänkbara miljö för ekonomisk brottslighet.”(FAR, 

1980)
14

  

 

 

                                                           
7
 Balans nr. 4 2008, Elisabeth Precht, Slopad revisionsplikt i 96 procent av aktiebolagen - Kampen mot ekobrott. 

8
 Justitiedepartementet – En frivillig revision, artikelnr. Ju 10.11. 

9
 Grant Thornton, Revisionsplikten i Europa [2010-12-14]  

10
 Bursell, Jacob, Neurath, Carolina, Tung kritik mot revisorernas dubbla stolar, 2010. 

11
 Lindgren, Sven-Åke, Ekonomisk brottslighet – ett samhällsproblem med förhinder, sid. 17. 

12
 www.ekobrott.se [2010-11-11] 

13
 Kronqvist et al., Vad är ekobrott? sid. 8. 

14
 BRÅ rapport 2004:4 – Revisorernas anmälningsskyldighet, sid. 6. 
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Revisorerna arbetar dagligen för att hålla bokföringen på en hög nivå. Eftersom revisorerna 

ser till att dess klienter följer lagstiftningen har de en stor roll som brottsförebyggare vad 

gäller ekobrott.
15

 

Kraven på en revisor är många. Grundkraven är opartiskhet, självständighet samt tystnadsplikt 

för att omvärlden ska ha förtroenden för revisorn. Dessa krav regleras i exempelvis 

aktiebolagslag (2005:551), revisorslag (2001:883), revisorsförordningen och särskilda 

föreskrifter från Revisorsnämnden.
16

  

Anmälningsplikten har funnits sedan 1999 och innebär att revisorer har skyldighet att anmäla 

misstankar om ekonomiska brott. Till en början fanns starkt motstånd från revisorerna till 

införandet, men det har mildrats med tiden. Bengt Larsson är filosofie doktor vid sociologiska 

institutionen vid Göteborgs universitet och han har följt upp revisorernas anmälningsplikt. 

”Revisorernas anmälningsskyldighet är också att se som ett komplement till andra 

förebyggande åtgärder.” – enligt Larsson. Den brottsförebyggande effekten, som 

skyldigheten medför, kommer att öka i och med att klienterna får mer kännedom vad 

anmälningsplikten innebär.
17

 Tystnadsplikten kan ibland vara ett hinder. Det är sällan en 

revisor kan försvara sig om denne skulle bli kritiserad i till exempel media då han eller hon 

inte kan förklara hur det verkligen förhåller sig.
18

 

Ekonomisk brottslighet ökar mer och mer för varje år och det är skattebrott och 

bokföringsbrott som dominerar statistiken. År 2007-2010 mer än fördubblades antalet 

inkomna brottsmisstankar.
19

 Vi ville se om denna ökning även gick att se i Örebro och hittade 

då statisk från Brottsförebyggande rådet. Statistiken visar att antalet anmälda ekobrott i 

Örebro under år 2006 fram till år 2008 har legat på en stabil nivå, men mellan 2008-2009 

ökade antalet anmälda ekobrott markant med nästan 300 %.
20

 Vad beror detta på? Är det yttre 

omständigheter, t ex lågkonjunkturen eller är det för att det blivit enklare för revisorerna att 

anmäla? Eller kan det till och med vara så att revisorerna anmäler för att skydda sig själva mer 

med tanke på alla uppmärksammade fall i media? 

                                                           
15

 Ibid. 
16

 FAR:s revisionsbok 2004, sid. 79. 
17

 Apropå, Lag om att anmäla brottsmisstanke – potentiellt maktmedel för revisorer, nr.3/2004. 
18

 FAR:s revisionsbok 2004, sid. 92. 
19

 Ekobrottsmyndigheten, Rapport om den ekonomiska brottsligheten. 
20

 http://statistik.bra.se/solwebb/action/index [2010-11-10] 
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1.3 Undersökningsfrågor 

 

I denna studie kommer vi att fokusera på att besvara vår huvudsakliga undersökningsfråga 

som är: 

 Hur arbetar revisorer för att förebygga ekonomisk brottslighet idag? 

Genom att besvara denna fråga kommer vi även få svar på våra två underfrågor som är:  

 Hur anser Ekobrottsmyndigheten, FAR och revisorer att revisorn bör arbeta i 

framtiden för att förebygga ekonomisk brottslighet och skiljer sig åsikterna från 

varandra? 

 Vad tror revisorer är anledningen till ökningen som skedde i Örebro under 2008? 

1.4 Syfte 

 

Syftet med denna undersökning är att öka förståelsen för revisorers arbete med att förebygga 

ekonomisk brottslighet i Örebro. Vi vill även se om revisorer vet vad anledningen till 

ökningen av anmälda brott som skedde i Örebro under 2008 är samt ta reda på vad orsakerna 

till att en sådan markant ökning kan vara. Vi vill också se hur Ekobrottsmyndigheten och 

FAR anser att revisorer bör arbeta för att förebygga ekonomisk brottslighet i framtiden och 

om denna bild skiljer sig från revisorernas. 

1.5 Avgränsning 

Vi har valt att avgränsa oss geografiskt till centrala Örebro där vi kommer utföra studie hos en 

revisionsbyrå. Den geografiska avgränsningen gjordes på grund av god access till branschen i 

Örebro. Studien behandlar Ekobrottsmyndigheten, FAR och revisorers syn på hur revisorer 

arbetar brottsförebyggande. Ekonomisk brottslighet är ett brett område och vi har valt att 

avgränsa oss till brott som är vanliga för revisorer att stöta på. 
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2. Teoretisk referensram 

I den teoretiska referensramen beskrivs ekonomisk brottslighet med en fördjupning i de två 

vanligaste ekobrotten, skatte- och bokföringsbrott. En redogörelse görs av myndigheter och 

organisationer som är kopplade till revisorn. Avslutningsvis beskrivs revisorns arbete med att 

förebygga ekobrott i bokföringen. Denna teori kommer att ligga till grund för analysen. 

 

2.1 Ekonomisk brottslighet 

 

Under flera år har försök att definiera ekonomisk brottslighet gjorts och detta har lett till en 

mängd olika begreppsförklaringar. De olika förklaringarna har olika utgångspunkter som till 

exempel egenskaper hos gärningsmannen eller brottets karaktär. Den mängd olika 

begreppsförklaringar har lett till ifrågasättande gällande vad som skall omfattas av begreppet 

ekonomisk brottslighet. Enligt SOU 2007:8 är den vanligaste definitionen av ekonomisk 

brottslighet ”brott som sker inom ramen för ett företag, som i övrigt bedriver en legal 

näringsverksamhet”.
21

  

Skillnaden mellan ett traditionellt brott och ett brott av ekonomisk karaktär är att offret som 

utsätts för ekobrottet ofta är ovetande om att han eller hon är eller har varit utsatt. Utöver detta 

är det vanligt att skadan av brottet är utspridd över flera offer, till exempel skattebetalarna 

eller konsumenterna. Eftersom det är företagen som själva ansvarar för sin bokföring är det 

där många ekobrott begås och döljs. När ”rätt” person begår ett brott på ”rätt” plats i ”rätt” 

sammanhang döljs brottet av organisationens funktionella normalitet och av gärningsmannens 

legitimitet.
22

 

Antalet anmälda brottsmisstankar har under de senaste åren ökat. Ekobrottsmyndigheten tror 

att detta skulle kunna bero på förändrade normer vid registrering av brottsmisstankar.
23

 2007 

gjorde nämligen Brottsförebyggande rådet (BRÅ) ett förtydligande kring antalsräkningen av 

bokföringsbrott, de tog fram nya instruktioner för kodning av brott. Förtydligandet gjordes i 

syfte att anpassa polisens och åklagarnas rapportering eftersom åklagarna infört ett nytt 

ärendesystem. BRÅ tar numera emot uppgifter om brott där den misstänkta personen saknas 

eller misstänkegraden är lägre. Före 2007 rapporterade Åklagarmyndigheten enbart in brott 

där det fanns en skäligen misstänkt person och brott med en lägre misstänkegrad 

                                                           
21

 SOU 2007:8, Nya förutsättningar för ekobrottsbekämpning.  
22

 BRÅ 2004:4, Revisorernas anmälningsskyldighet, sid. 6f. 
23

 Ekobrottsmyndigheten, Rapport om den ekonomiska brottsligheten. 
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rapporterades inte in alls. Ökningen av skattebrott kan bero på att Ekobrottsmyndigheten och 

Åklagarmyndigheten sett över rutinerna för registrering av brottsmisstankar och tagit fram 

tydligare riktlinjer. Ökningen av den ekonomiska brottsligheten kan därför vara en effekt av 

olika myndigheters förbättrade registreringsrutiner.
24

 

Det finns tre typer av ekobrott som dominerar statistiken av anmälda och lagförda ekobrott. 

Dessa är skattebrott, bokföringsbrott och brott mot borgenärer.
25

 Det ekobrott som har flest 

anmälda brottsmisstankar är skattebrott.
26

  

2.1.1 Skattebrott 

 

Det primära syftet med beskattning är att finansiera den offentliga sektorn.
27

 Skattesystemet i 

Sverige består av flera olika skatter, till exempel mervärdesskatt, företagsskatt och sociala 

avgifter. Anledningen till att det finns olika sorters skatter är dels för att de har olika syften 

men även för att minska påverkan vad gäller personers ekonomiska beslut genom att sprida ut 

skatten på olika områden. Exempelvis så belastas den förvärvade inkomsten med inkomstskatt 

medan konsumtionen belastas med mervärdesskatt.
28

 

2 § skattebrottslagen (1971:69) definierar skattebrott såhär: 

”Den som på annat sätt än muntligen uppsåtligen lämnar oriktig uppgift till 

myndighet eller underlåter att till myndighet lämna deklaration, kontrolluppgift 

eller annan föreskriven uppgift och därigenom ger upphov till fara för att skatt 

undandras det allmänna eller felaktigt tillgodoräknas eller återbetalas till honom 

själv eller annan döms för skattebrott till fängelse i högst två år”.  

Beroende på brottets svårighetsgrad kan påföljden bli lägst böter och högst fängelse i sex år, 

enligt 3 och 4 §§ i skattebrottslagen. 

Det vanligaste skattebrottet är momsbedrägeri vilket kan innebära falska underlag i 

momsredovisningen och manipulerade siffror för in- och utgående moms.
29

 

Här är ett diagram som visar statistik från Brottsförebyggande rådet över antalet anmälda 

skattebrott och grova skattebrott i Örebro under perioden 2006-2009.
30

 

                                                           
24

 Brottsförebyggande rådet Rapport 2008:3 Brottsutvecklingen i Sverige fram till år 2007, sid. 305-318. 
25

 BRÅ 2002:11, Ekobrott – utvecklingen av några centrala brottstyper, sid. 6. 
26

 Ekobrottsmyndigheten, Rapport om den ekonomiska brottsligheten.  
27

 Lodin et al., Inkomstskatt – en läro- och handbok i skatterätt, sid. 2. 
28

 Melz Peter, Mervärdesskatt, sid. 11. 
29

 Kronqvist et al., Vad är ekobrott? sid. 63. 
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2.1.2 Bokföringsbrott 

 

Bokföringsbrott är ett av de ekobrott som har högst antal anmälningar. Ett företags bokföring 

fungerar som underlag för uppföljning och kontroll av verksamheten. Det finns många 

personer som har intresse av företagets bokföring utöver företagaren själva. Dessa personer 

kan exempelvis vara leverantörer, aktieägare, banker och anställda. De måste därför kunna lita 

på att informationen som de får via bokföringen stämmer överens med verkligheten och att 

det har bokförts på rätt sätt.
31

 

 

Bokföringslagen (1999:1078) säger att näringsidkare, enskilda personer som bedriver 

näringsverksamhet, aktiebolag, handelsbolag och kommanditbolag är bokföringsskyldiga.
32

 I 

4 kap. 1 § i bokföringslagen (1999:1078) finns en beskrivning av vad bokföringsskyldigheten 

innebär. Ett företag skall systematiskt fullgöra sin löpande bokföring genom att se till att 

grund- och huvudbokföring med tillhörande verifikationer, exempelvis kvitton, fakturor med 

mera, stämmer. Spara räkenskapsinformation, bland annat verifikationer och 

bokföringsböcker, i minst tio år. Upprätta en balansräkning samt avsluta den löpande 

bokföringen. 

 

                                                                                                                                                                                     
30

 http://statistik.bra.se/solwebb/action/index [2010-11-10] 
31

Ekobrottsmyndigheten, Vad är bokföringsbrott? – Några praktiska råd om bokföring, sid. 2. 
32

 Kronqvist et al., Vad är ekobrott? sid. 44. 

Figur 1: Diagram över anmälda skattebrott i Örebro län. Källa: http://statistik.bra.se/solwebb/action/index 

[2010-11-10] 
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Exempel på vanliga bokföringsbrott är att inte fullfölja sin bokföringsskyldighet, eller att 

bokföra på felaktigt sätt. Ett annat brott kan vara när bokföringen inte bevaras i minst 10 år.
33

 

Här nedan ses ett diagram som visar statistik över anmälda bokföringsbrott i Örebro under 

perioden 2006-2009 från Brottsförebyggande rådet.
34

 

 

 

 

2.2 Ekobrottsmyndigheten 

Ekobrottsmyndigheten är en åklagarmyndighet som startades 1998 efter beslut från riksdagen. 

Anledningen var att effektivisera bekämpandet av den allvarliga organiserade ekonomiska 

brottsligheten. Verksamheten arbetar inte bara med brottsförebyggande arbete utan även 

utredningar och lagföring. Ekobrottsmyndigheten samarbetar med andra myndigheter och 

intresseorganisationer, bland annat polis, Åklagarmyndighet, Skatteverket och FAR. 

Verksamheten har sin utgångspunkt från Stockholm, Göteborg och Malmö.
35

 

Varje år utreder Ekobrottsmyndigheten cirka 35 000 brottsmisstankar, en fjärdedel av dessa 

leder till åtal. Fokus ligger på bland annat bokföringsbrott, skattebrott, konkursrelaterade brott 

och brott mot aktiebolagslagen.
36

 

En viktig del av Ekobrottsmyndighetens arbete är att finna förslag på åtgärder mot den 

ekonomiska brottsligheten. Förslagen utvecklas genom analyser, uppföljning av 

                                                           
33

 Ibid. sid. 47f. 
34

 http://statistik.bra.se/solwebb/action/index [2010-11-10] 
35

 www.ekobrottsmyndigheten.se [2010-11-11] 
36

 Ibid. [2010-11-11] 

Figur 2: Diagram över anmälda bokföringsbrott i Örebro län. Källa: http://statistik.bra.se/solwebb/action/index 

[2010-11-10] 
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ekobrottslighetens utveckling och genom förslag till lagändringar eftersom 

Ekobrottsmyndigheten ses som en viktig remissinstans i frågor om lagstiftning. Utöver detta 

arbete försöker de att hitta effektiva metoder för bekämpningen av ekobrott. Arbetet utförs 

både inom myndigheten och tillsammans med andra myndigheter.
37

 

2.3 Åklagarmyndigheten 

 

Åklagarmyndigheten arbetar med att utreda brott tillsammans med polisen, besluta huruvida 

åtal skall väckas samt att framträda i domstolen. Från och med 1 januari 2009 är 

Åklagarmyndighetens ekobrottsbekämpning fokuserad till sex orter i landet, däribland 

Örebro. I och med att de har minskat antal orter till endast sex medför det möjligheter för en 

effektivare handläggning och större flexibilitet. Samarbetet med Ekobrottsmyndigheten har 

också förbättrats i och med förändringen. Ekobrottsmyndigheten handlägger ekonomiska brott 

som begås i storstadslänen, Stockholm, Västra Götaland och Skåne samt Blekinge, Halland 

och Gotland. Åklagarmyndigheten handlägger de ekonomiska brott som begås i den 

resterande delen av landet.
 38

  

2.4 FAR 

 

Föreningen Auktoriserade Revisorer (FAR) grundades 1923 av 15 stycken tidigare SRS-

medlemmar. Oscar Sillén var ordförande och ett krav för att bli medlem var auktorisation.
39

 

Kraven för att bli auktoriserad revisor är idag akademisk utbildning, fem års kvalificerad 

praktik samt revisorsexamen hos Revisorsnämnden. 1 september 2006 gick FAR och Svenska 

Revisorsamfundet (SRS), Sveriges två revisorsföreningar, ihop under namnet FAR SRS. De 

arbetar med att utveckla revisions- och rådgivningsbranschen både nationellt och 

internationellt genom exempelvis utbildning, rekommendationer och svara på remisser för att 

påverka lagstiftningen. Från och med mars 2010 heter organisationen återigen enbart FAR.
40

 

FAR är skaparna bakom tidsskriften Balans som uppkom 1975 och som riktar sig till 

redovisningsbranschen. Tidningen ges ut tio gånger per år och reflekterar revisions- och 

rådgivningsbranschens utveckling samt nyttan för näringsliv och samhälle.
41

 

                                                           
37

 Ibid. [2010-11-11] 
38

 www.aklagare.se [2010-11-16] 
39

 Artsberg, Kristina, Redovisningsteori -policy och -praxis, sid. 107. 
40

 www.far.se [2010-11-11] 
41

 Artsberg, Kristina, Redovisningsteori -policy och -praxis, sid. 108. 



10 
 

2.5 Revisorns roll 

 

En revisor fungerar både som granskare och rådgivare. Vid sidan av granskningsarbetet är 

rådgivning inom olika områden såsom skatter, redovisning och bolagsrätt vanligt. Det är dock 

granskningsarbetet, vars vanligare benämning är revision, som är det centrala i revisorns 

arbete. Under revisionen ska revisorn följa revisorslagen, stadgebestämmelser hos 

klientföretaget eller ett avtal vid granskningen av företagets redovisning och förvaltning.
42

 För 

revisorn kan dessa roller, rådgivare och granskare, leda till en konflikt då de kan ses som 

varandras motsatser. Revisorns rådgivarroll är till för att hjälpa klienten att undvika 

felaktigheter i bokföringen medan granskningsrollen är till för att upptäcka dessa 

felaktigheter. Det är en svår balansgång mellan dessa två roller då revisorn under 

granskningsarbetet ska undvika självgranskning för att bibehåll dennes oberoende.
43

 

Det finns två olika granskningsmetoder, granskning av intern kontroll och 

substansgranskning. Det förstnämnda innebär att revisorn kontrollerar om företagets interna 

kontroller fungerar som de ska. Högre kvalitet på de interna kontrollerna leder till att 

sannolikheten för en korrekt redovisning ökar. Substansgranskning innebär analytisk 

granskning samt detaljgranskning. Där kollar revisorn på substansen till siffrorna i resultat- 

och balansräkning, i löpande redovisning eller i bokslutet. När en revision skall utföras måste 

revisorn göra ett urval av vilka transaktioner som skall granskas. Vanligast är att revisorn 

kontrollerar de områden där risken för väsentliga fel är störst. Innan revisorn kan göra ett 

urval måste han eller hon inskaffa information om till exempel företagets verksamhet och 

konkurrenssituation, detta kan göras genom exempelvis intervju med VD.
44

 Som avslutande 

del i granskningen skall revisorns upprätta en revisionsberättelse. I denna skall revisorn 

informera om årsredovisningen är upprättad enligt årsredovisningslagen (1995:1554).
45

 

Under revisionen arbetar revisorn efter väsentlighet & risk. Det innebär att granskningen 

fokuserar på de områden där risken för väsentliga fel i årsredovisningen är störst. För att 

kunna veta dessa områden måste revisorn förstå företagets verksamhet och vilken intern 

kontroll företagets ledning använder sig av.
46

 

                                                           
42

 FAR:s revisionsbok 2004, sid. 107. 
43

 Chi Mo Koo, Ho Seog Sim, On the role conflict of auditors in Korea, sid. 206-209. 
44

 FAR, Vad gör en auktoriserad revisor? sid. 14f. 
45

 FAR:s revisionsbok 2004, sid. 62f. 
46

 FAR:s revisionsbok 2004, sid. 22. 
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Eftersom revisorer arbetar för att lagstiftningen upprätthålls har de tillsammans med bland 

annat redovisningskonsulter en viktig brottsförebyggande funktion.
47

 Det är dock inte alltid 

lätt för revisorn att upprätthålla denna brottsförebyggande roll på grund av konflikter som kan 

uppstå med klienten. En revisor är beroende av sina klienter och vill därför hålla en god 

relation till klienten. Därför kan det hända att revisorn i vissa fall ser mellan fingrarna på 

grund av rädslan att bli utbytt av klienten. Rädslan kan påverka revisorn på det viset att denne 

inte upprättar en riktig och rättvisande revision och detta kan i sin tur leda till att revisorns 

oberoende påverkas negativt. En annan konflikt som kan påverka revisorns 

brottsförebyggande roll negativt är den mellan klientföretagets intressenter och klientföretaget 

i sig. Konflikten uppstår då revisorn vill tillgodose båda parters behov, när den enes behov är 

tillfredställt sker detta dock på bekostnad av den andra parten. Företagets intressenter 

förväntar sig att revisorn ska hitta eventuella bokföringsbrott och bedrägerier i redovisningen 

och rapportera detta samt övervaka företagets VD medan företagets VD vill att revisorn ska 

ignorera eventuella manipulationer som förekommer i bokföringen. Behoven hos dessa två 

kan inte uppfyllas samtidigt och revisorn måste därför välja vems behov som ska 

tillfredsställas.
48

 

I slutet på 1990-talet utvecklades revisorns roll och de fick ytterligare en förebyggande 

uppgift. De ska utöver sin kontrollfunktion även anmäla brottsmisstankar till åklagare, 

revisorns anmälningsplikt är 1999 ett faktum enligt ABL 9 kap. 42-44 §§.
49

 

2.5.1 Anmälningsplikt 

 

Revisorer i svenska aktiebolag har alltid tystnadsplikt enligt aktiebolagslagen och 

revisorslagen. Tystnadsplikten innebär att en revisor inte får berätta något till någon, som kan 

skada bolaget, som revisorn fått vetskap om under sitt uppdrag. Skulle revisorn upptäcka 

misstänksamheter, angående oegentligheter i bolaget i och med revisionen, kan han eller hon 

påpeka om detta till VD eller styrelsen. Oegentligheter som en revisor eventuellt finner under 

granskningen kan även yttras i revisionsberättelsen.
50

 

Tystnadsplikten gjorde det svårt för revisorer att blanda in polis och åklagare om denne 

misstänkte ett ekobrott. Det var alltså inte lätt att bekämpa ekobrott som revisor. 1 januari 

1999 lagstadgades anmälningsplikten som innebar att revisorn har skyldighet att anmäla 

                                                           
47

 BRÅ 2004:4, Revisorernas anmälningsskyldighet, sid. 6. 
48

 Chi Mo Koo, Ho Seog Sim, On the role conflict of auditors in Korea, sid. 206-209. 
49

 BRÅ 2004:4, Revisorernas anmälningsskyldighet, sid. 6. 
50

 FAR, Ekonomiska brott i aktiebolag, revisorns handlingsplikt enligt ABL, sid. 7. 
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misstänkta ekobrott till en åklagare.
51

 Bengt Larsson kommer i sin artikel från 2005 fram till 

att anmälningsplikten i första hand inte skapades som en reaktion på ekonomiska skandaler. 

Införandet av anmälningsplikten bör istället ses som ett långsiktigt politiskt projekt för att 

utveckla den industriella demokratin, bekämpa ekonomisk brottslighet samt för att skapa en 

stabil och effektiv marknadsekonomi.
52

  

ABL 9 kap. 42-44 §§ kan vara svår att tyda men en sammanfattning kan se ut såhär: 

När en revisor misstänker eller har vetskap om att en styrelseledamot eller VD, inom ramen 

för bolagets verksamhet, har gjort sig skyldig till brott, som räknas upp i lagen, ska han eller 

hon informera styrelsen om sina observationer. Efter att detta gjorts ska revisorn, senast fyra 

veckor senare, pröva om han eller hon ska avgå från sitt uppdrag och i så fall anmäla detta till 

Bolagsverket. Revisorn måste även i en särskild handling redogöra för sin brottsmisstanke 

samt vad den grundar sig på. Denna särskilda handling skall lämnas till åklagare.
53

 

Nedanstående modell har utvecklats för att tydliggöra för revisorer hur de ska gå tillväga vid 

misstanke om brott. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
51

FAR, Ekonomiska brott i aktiebolag, revisorns handlingsplikt enligt ABL, sid. 7. 
52

 Larsson, Bengt, Auditor regulation and economic crime policy in Sweden, 1965-2000. 
53

 FAR, Ekonomiska brott i aktiebolag, revisorns handlingsplikt enligt ABL, sid. 8. 
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Ja 

Nej, det är 

meningslöst* att 

underrätta (43§ 2st) 

Ja, det är 

meningsfullt 

att underrätta 

Ja, något av de 

tre kriterierna** 

är uppfyllt 

Nej, inget av 

de tre 

kriterierna** 

är uppfyllt 

*1. Om det antas 

skadeförebyggande åtgärd ej 

skulle vidtas av styrelsen 

2. Om det av annat skäl framstår 

som meningslöst att underrätta 

3. Om det skulle strida mot syftet 

med underrättelseskyldigheten 

**1. Den ekonomiska skadan av det misstänkta brottet 

har ersatts och övriga menliga verkningar av 

gärningen har avhjälpts eller 

2. Det misstänkta brottet har redan anmälts till polis 

eller åklagare eller 

3. Det misstänkta brottet är obetydligt 

Nej 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Ekobrottsmyndigheten och FAR har tillsammans utformat ett formulär som revisorer ska fylla 

i vid misstanke om brott. Formulär ska sedan skickas till antingen Åklagarmyndigheten eller 

Ekobrottsmyndigheten, beroende på vart i landet det misstänkta brottet begåtts.
54

 (Se Bilaga 

4). 

2.5.1.1 Revisorns skadeståndsskyldighet och ansvar 

 

När en revisor anmäler misstanke om brott kan framförallt två olika misstag inträffa från 

revisorns sida. Det första misstaget som revisorn kan göra är att anmäla ett misstänkt brott 

som senare visar sig inte vara ett brott. Andra misstaget revisorn kan göra är att helt avstå från 

                                                           
54

 http://www.ekobrottsmyndigheten.se [2010-11-16] 

Revisorn finner att brott enligt något av 

lagrummen enl. 42§ kan misstänkas 

Är det 

meningsfullt 

att underrätta 

styrelsen? 

Är det 

misstänkta 

brottet redan 

anmält till 

polis eller 

åklagare på 

annat sätt (44§ 

3st)? 

Underrätta styrelsen 

utan oskäligt 

dröjsmål (43§ 1st) 

Prövning om avgång 

utan oskäligt dröjsmål 

(44§ 3st) 

Avgå senast fyra 

veckor efter 

underrättelsen (44§ 

1st) 

Uppfylls 

något av de 

tre 

kriterierna** 

enligt 44§ 

2st 

Anmälan till Bolagsverket om förtida avgång 

enligt ABL 9:22 och lämnande av särskild 

handling till åklagaren enligt 44§ 1st. 

Ingen ytterligare åtgärd 

Figur 3: Schema för revisorns åtgärder vid ekonomisk brottslighet. Källa: FAR, Ekonomiska brott i 

aktiebolag, revisorns handlingsplikt enligt ABL, men omgjord för att passa aktiebolagslagen (2005:551). 
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att anmäla något som senare visar sig vara ett brott begånget av en styrelseledamot eller den 

verkställande direktören i ett klientföretag.
55

   

 

Om revisorn anmäler en brottsmisstanke som han eller hon har och som leder till skada för 

bolaget eller någon annan kan revisorn hållas skadeståndsskyldig enligt 29 kap. 2 § ABL. 

Skadeståndsskyldigheten förutsätter att revisorn har lämnat felaktiga sakuppgifter till 

åklagaren och revisorn haft skälig anledning att anta att uppgifterna var oriktiga. En revisor 

ska dock inte kunna bli skadeståndsskyldig på grund av att han eller hon låtit bli att anmäla 

misstanke om brott till åklagare. Med detta menas att om revisorn gjort en annan straffrättslig 

bedömning så är denne inte skadeståndsskyldig. Revisorn kan dock bli föremål för 

disciplinära åtgärder enligt revisorslagen om denne gör sig skyldig till försummelse som avser 

anmälan om misstanke om brott.
56

 De disciplinära åtgärder som Revisorsnämnden kan besluta 

om är enligt 32 § revisorslagen varning, erinran eller upphävande av godkännandet eller 

auktorisationen. 

 

2.5.2 Revisorns oberoende 

 

Den 1 januari 2002 trädde en ny reglering i revisorslagen (2001:883) i kraft. Dess uppgift var 

att pröva revisorns opartiskhet och självständighet, även kallad revisorns oberoende.
57

 

Revisorns oberoende är tillsammans med tystnadsplikten grundkrav för att omvärlden ska 

kunna ha förtroende för revisorn
58

. Prövningen, som utförs av revisorn själv, ska enligt 21 § 

revisorslagen utföras inför varje uppdrag i revisionsverksamheten för att se om det finns 

omständigheter som kan rubba förtroendet för revisorns oberoende, det vill säga undvika jäv. 

Modellen som används vid denna prövning kallas för analysmodellen.
59

 Om revisorn vid 

prövningen skulle upptäcka något hot mot hans eller hennes opartiskhet eller självständighet 

så ska revisorn enligt 21 § revisorslagen tacka nej till uppdraget. Revisorn behöver dock inte 

tacka nej om åtgärder vidtagits för att reducera hotet.  

Enligt 21 § revisorslagen finns det fem specifika hot mot revisorns opartiskhet eller 

självständighet och en uppsamlande generalklausul. Hoten som kan inträffa och som gör att 

revisorn måste tack nej till uppdraget är om revisorn eller någon annan i den revisionsgrupp 

där han eller hon är verksam: 

                                                           
55

 RevU 4, Revisorns åtgärder vid misstanke om brott respektive penningtvätt. 
56

 Ibid. 
57

 Revisorsamfundet SRS, Vägledning för revisorer: Analysmodellen, sid. 5-11. 
58

 FAR Förlag, Revision – En praktisk beskrivning, sid. 107. 
59

 Revisorsamfundet SRS, Vägledning för revisorer: Analysmodellen, sid. 5-11. 
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 har ett direkt eller indirekt ekonomiskt intresse i uppdragsgivarens verksamhet - 

Egenintresse  

 vid rådgivning som inte utgör revisionsverksamhet har lämnat råd i en fråga som till 

någon del omfattas av granskningsuppdraget - Självgranskning 

 uppträder eller har uppträtt till stöd för eller mot uppdragsgivarens ståndpunkt i någon 

rättslig eller ekonomisk angelägenhet - Partsställning 

 har nära personliga relationer till uppdragsgivaren eller till någon person i dennes 

ledning - Vänskap 

 utsätts för hot eller någon annan påtryckning som är ägnad att inge obehag - Hot 

 om det föreligger något annat förhållande av sådan art att det kan rubba förtroendet för 

revisorns opartiskhet eller självständighet 
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Egenintresse 

Med egenintresse menas att revisorn kan ha ett direkt eller indirekt ekonomiskt intresse i 

revisionsklientens verksamhet. Egenintressehot kan till exempel vara när revisorn eller någon 

inom revisionsgruppen har affärsförbindelser med en klient som de även sköter revisionen åt. 

Ett sådant hot kan leda till att revisorns opartiskhet ifrågasätts. Andra exempel på när 

egenintresse förekommer är om revisorn eller någon närstående till honom eller henne äger 

Nytt uppdrag/nya omständigheter i 
befintligt uppdrag 

Revisionsföretaget/ 

revisionsgruppen 

Typ av uppdrag 

Revisionsverksamhet Konsultverksamhet 

Föreligger det jäv enligt särskilda 

jävsregler, t ex 10kap 16§ ABL? 

Acceptera/ 

behåll 

Finns det någon beröringspunkt 

med ett revisionsuppdrag? 

Underrätta 

ansvarig revisor 

Föreligger det något hot mot 

revisorns opartiskhet eller 

självständighet? 

 Egenintresse? 

 Självgranskning? 

 Partställning? 

 Vänskap? 

 Skrämsel? 

 Annat hot? 
Acceptera/ 

behåll 

Föreligger det särskilda 

omständigheter eller möjligheter 

till motåtgärder? 

Dokumentera Avböj/avgå 

Ja 

Nej 

Ja 

Nej 

Ja 

Nej 

Vid 

avgång 

Nej 

Ja 

Figur 4: Analysmodellen som revisorn använder för att upptäcka eventuella hot mot dennes oberoende. 

Källa: FAR:s revisionsbok 2004, sid. 87 
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aktier eller andelar i klientens verksamhet eller funderar på att tacka ja till ett jobberbjudande 

hos revisionsklienten.
60

 

Självgranskning 

Självgranskning innebär att revisorn själv eller någon i hans eller hennes revisionsgrupp, som 

ska granska företagets redovisning, tidigare gett råd eller tagit ställning angående en specifik 

fråga som senare kommer att granskas. Ett annat hot när det gäller självgranskning kan vara 

om revisorn tidigare varit anställd hos klienten.
61

  

Partsställning 

Partsställningshotet kan uppkomma om revisorn eller någon annan i revisionsgruppen 

uppträder eller har uppträtt till stöd för eller emot revisionsklientens ståndpunkt i rättslig eller 

ekonomisk fråga där det råder meningsskiljaktigheter. Det är dock enbart om revisorn haft i 

uppdrag att tala i klientens sak som ett hot existerar.
62

 

Vänskap 

Om det förekommer en nära personlig relation mellan revisionsklientens ledning, exempelvis 

VD, ekonomichef eller styrelseledamot, och revisorn eller någon i revisionsgruppen kan detta 

innebära ett hot mot revisorns opartiskhet. En nära personlig relation kan vara en mångårig 

vänskap, om revisorn tidigare varit anställd en längre tid hos klienten eller ofta återkommande 

sociala kontakter som exempelvis kan förekomma om revisorn och klienten har barn i samma 

fotbollsklubb.
63

 

Hot 

Hot innebär påtryckningar från revisionsklienten eller någon som arbetar med klienten som är 

riktade mot revisorn och som uppfattas som obehagliga eller som är ämnade att inge obehag. 

Om klienten ifrågasätter revisorns arbete eller slutsatser kan detta inte ses som skrämsel eller 

hot.
64

    

 

 

 

 

                                                           
60

 Revisorsamfundet SRS, Vägledning för revisorer: Analysmodellen, sid.12ff. 
61

 Ibid. 
62

 Ibid. 
63

 Ibid. 
64

 Ibid. 
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2.5.3 God sed 

”En revisor skall iaktta god revisorssed.” 19 § revisorslag (2001:883) 

För revisorn är det allmän plikt att iaktta god revisorssed. Med god revisorssed menas 

revisorns yrkesmässiga uppträdande och opartiskhet vid fullgörandet av revisionsuppdragen.  

God revisionssed syftar däremot på kvaliteten i revisorns utförda arbete.
65

  

Lagen säger såhär: 

”Revisorn skall granska bolagets årsredovisning och bokföring samt styrelsens 

och den verkställande direktörens förvaltning. Granskningen skall vara så 

ingående och omfattande som god revisionssed kräver.” 9 kap. 3 § aktiebolagslag 

(2005:551) 

Revision bygger i grunden på förtroende. För att stärka omvärldens förtroende finns det vissa 

grundkrav så som kompetens, oberoende och tystnadsplikt.
66

 En enkel förklaring av god 

revisionssed är att den handlar om kunskap, erfarenhet och professionellt omdöme.
67

 

2.6 Sammanfattning av teorin 

De senaste åren har antalet anmälda brottsmisstankar gällande ekobrott ökat. Orsaken till detta 

kan vara att den ekonomiska brottsligheten ökat, men enligt Ekobrottsmyndigheten beror det 

troligtvis på att olika myndigheter har förbättrat sina registreringsrutiner av brottsmisstankar. 

Skattebrott och bokföringsbrott är de två brottstyper som dominerar statistiken över flest 

anmälda och lagförda brottsmisstankar. Momsbedrägeri är vanligast förekommande bland 

skattebrott och vad gäller bokföringsbrott är att inte fullfölja sin bokföringsskyldighet ett 

vanligt brott. Om revisorn stöter på något av dessa brott under revisionen ska detta anmälas 

till Ekobrottsmyndigheten eller Åklagarmyndigheten, beroende på vart i landet verksamheten 

bedrivs. 

Revisorn har av tradition dubbla yrkesroller, dels som granskare men även som rådgivare. 

Den mest centrala av dessa roller är revisorns roll som granskare. För att undvika konflikter 

krävs det balans mellan dessa två roller. Revisorns granskningsarbete utförs för att upptäcka 

felaktigheter i klienternas bokföring medan rådgivningen används av klienten för att undvika 

felaktigheter. Då revisorn arbetar för att upprätthålla lagstiftningen ses deras 
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granskningsarbete som en viktig brottsförebyggande funktion. Konflikt med revisorns klient 

kan emellertid sätta stopp för detta brottsförebyggande arbete. Förtroende samt en god 

relation till klienten är viktigt för revisorn eftersom denne är beroende av sina klienter. Av 

rädsla för att förlora klienten kan det då hända att revisorn ser mellan fingrarna vid eventuella 

oegentligheter i bokföringen. 

1999 utökades revisorns brottsförebyggande funktion genom en plikt att anmäla VD eller 

styrelseledamot som gjort sig skyldig till brott. Innan denna anmälningsplikt infördes var det 

svårt för revisorn att anmäla brott på grund av tystnadsplikten och vanligast var att yttra sig i 

revisionsberättelsen.      

För att omvärlden ska kunna känna förtroende för revisorn krävs, förutom tystnadsplikten, att 

revisorn är oberoende. I 21 § revisorslagen återfinns en analysmodell som används av 

revisorn för att säkerställa oberoendet. Enligt analysmodellen ska revisorn inför varje uppdrag 

göra en prövning för att utröna om det finns omständigheter som kan rubba dennes oberoende. 

Om revisorn vid denna prövning skulle upptäcka något hot ska denne tacka nej till uppdraget 

eller vidta åtgärder för att reducera hotet.  
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3. Metod 

I detta avsnitt redogörs tillvägagångssättet som använts för att utföra denna studie. 

Inledningsvis görs en beskrivning av ämnesvalet och studiens forskningsansats. Sedan 

beskrivs olika former av urval som kan tillämpas som följs av datainsamlingsmetoder. 

Därefter beskrivs intervjumetoden, replikering och generalisering och hur analysen av 

empirin kommer att utföras. Avsnittet avslutas med reliabilitet och validitet samt källkritik. 

 

3.1 Val av ämne 

 

Tanken har enda från början varit att skriva om något som är relativt aktuellt. Då ett stort 

intresse för hur revisorer arbetar föreligger hos studiens författare, då det är ett möjligt 

framtida yrke, har detta varit i fokus. Ekonomisk brottslighet har länge varit ett aktuellt ämne, 

inte minst nu när revisionsplikten är borttagen. Revisorns granskning är en stor del i arbetet 

mot den ekonomiska brottsligheten. Efter diskussioner och informationssökningar växte en 

idé fram att undersöka hur revisorer arbetar brottsförebyggande.  

3.2 Undersökningsdesign 

 

Bryman och Bell talar om att en undersökning kan ha antingen en induktiv eller en deduktiv 

ansats. Induktiv ansats innebär att utgångspunkten ligger i observationer/resultat för att 

generera ny teori. Deduktiv ansats kan sägas vara tvärt om, utgångspunkten är teori och 

hypoteser skapas. Dessa hypoteser bekräftas eller förkastas genom resultatet som framskridit 

av empirin med slutsats att revidera teorin.
68

 

Studies slutsats gjordes utifrån den empiri som samlats in och detta ger studien en induktiv 

ansats. Denna studie är dock inte helt induktiv då insamling av empirin gjordes med hjälp av 

studiens teori.   

3.3 Urval 

 

Ett urval kan göras på många olika sätt. Det finns olika typer av sannolikhetsurval som till 

exempel obundet slumpmässigt urval och systematiskt urval. Obundet slumpmässigt urval 

innebär att alla i populationen har lika stor möjlighet att väljas, vilket i sin tur ger studien en 

generaliserbarhet, och detta är den mest grundläggande formen av sannolikhetsurval. I ett 

systematiskt urval bestäms till exempel att var tionde person på en lista skall ingå i urvalet och 
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börjar slumpmässigt någonstans mellan ett och tio. Utöver sannolikhetsurval finns det även 

icke-sannolikhetsurval. Exempel på dessa är bekvämlighetsurval och snöbollsurval. Ett 

bekvämlighetsurval innebär att forskaren tar kontakt med personer som för stunden finns 

tillgängliga. Med andra ord så är urvalet precis som namnet indikerar, bekvämt. En annan typ 

av bekvämlighetsurval är snöbollsurval eller kedjeurval som den också kallas. Här ser 

forskaren till att endast få kontakt med personer som är relevanta för undersökningen. 

Forskaren tar hjälp av dessa respondenter för att finna ytterligare respondenter. I och med att 

forskaren inte vet från vilken population de nya respondenterna tillhör får detta urval inte 

kallas slumpmässigt. Snöbollsurval förkommer främst i samband med kvalitativa 

undersökningar.
69

 

Under vår studie har vi utgått ifrån ett obundet slumpmässigt urval vid kontakt med 

Ekobrottsmyndigheten och FAR. Urvalet gjordes på grund av att vår första kontakt skickades 

ut till en mejladress som kallas ”huvudregistrator”, som vi tolkar vara en mejladress som 

fungerar ungefär som en reception. Allt eftersom fick vi svar från de personer som FAR och 

Ekobrottsmyndigheten kände att de hade tillräcklig kunskap för att besvara våra 

intervjufrågor. Denna metod ansåg vi som bäst lämpad då syftet med dessa två intervjuer var 

att samla in så mycket relevant information som möjligt för att kunna besvara studiens 

frågeställning. I den del som bestod av intervjuer med revisorer användes ett snöbollsurval. 

Under studier vid Örebro universitet, HT10, kom vi i kontakt med revisor X som arbetar på en 

av Örebros största revisionsbyråer. Vi bedömde henne som relevant respondent till vår studie 

och tog därför kontakt med henne. Anledningen till valet av henne som respondent var hennes 

auktorisation som revisor, hennes långa erfarenhet inom branschen samt att hon fanns 

tillgänglig. Förutom kontakten med första respondenten togs även kontakt med två andra 

revisionsbyråer. Dessvärre fick vi inget svar från någon av dem och bad därför den första 

respondenten om tips på en till respondent, på samma revisionsbyrå, som hon ansåg passande. 

Risken med detta är att det blir hennes tolkning av vem som är en relevant respondent för vår 

studie. Hennes val av respondent kan leda till sämre resultat vid insamlandet av empirin då vi 

inte hade möjlighet att avgöra om hon var en relevant respondent förrän vid intervjutillfället.  

3.4 Datainsamlingsmetod 

 

Vid insamling av data finns det två stycken källor, sekundärdata och primärdata. Med 

sekundärdata menas data som redan blivit insamlad för ett annat syfte. Det kan exempelvis 
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vara litteratur, artiklar och internetkällor. Primärdata däremot är ny data som forskaren själv 

samlat in för den aktuella undersökningens syfte. Exempel på primärdata är intervjuer, 

observationer och enkätundersökningar.
70

 

Denna studie kommer att använda sig av både primär- och sekundärdata. Primärdata som 

använts i studien är intervjuer med revisorer och intervjufrågor som skickades via mejl till 

Ekobrottsmyndigheten samt FAR. Sekundärdata hämtades ifrån litteratur, internetsidor samt 

artiklar inom ämnet. Vid val av litteratur så gjordes en sökning i universitetsbibliotekets 

katalog. De nyckelord som användes var: ekobrott, analysmodellen, revisor, 

anmälningsplikten, ekonomisk brottslighet och revision. Dessa sökord användes även vid 

sökningen efter artiklar. Artikelsökning gjordes i databasen FAR komplett som går att nå via 

universitetsbibliotekets hemsida. De mest använda internetkällorna som använts vid 

insamlandet av sekundärdata är Ekobrottsmyndigheten, FAR och Åklagarmyndighetens 

hemsidor.  

Fördelarna med att använda sig av sekundärdata i jämförelse med primärdata är att det spar på 

resurserna, speciellt när det kommer till pengar och tid.
71

 Nackdelen med sekundärdata är 

däremot att det kan vara insamlat för ett annat syfte än studien som forskaren utför.
72

 Då de 

sekundärdata som använts i denna studie mestadels är hämtade ifrån Ekobrottsmyndigheten, 

FAR, BRÅ samt Åklagarmyndigheten, i form av litteratur, rapporter samt internetsidor, ansåg 

vi dessa pålitliga och trovärdiga för vår studie.  

3.4.1 Kvalitativ och kvantitativ datainsamlingsmetod  

 

När data samlas in till studien kan två sorters metoder användas, kvalitativ och kvantitativ 

insamlingsmetod. Kvantitativ metod handlar om insamling av numerisk data. Med detta 

menas att de data som forskaren samlar in bearbetas och omvandlas till bland annat siffror, 

tabeller och mått. Därefter kan det insamlade materialet användas i exempelvis 

sannolikhetsberäkningar och sambandsanalyser. Denna metod syftar på att förklara och bevisa 

olika samband medans den kvalitativa metoden används när forskaren vill skapa en förståelse 

för läsarna. När den kvalitativa metoden används ligger tyngdpunkten vid insamling och 

analys av data mer på ord än på siffror som i den kvantitativa metoden.
73

 Kvantitativ 
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forskning beskrivs som prövning av teorier medan kvalitativ forskning beskrivs som genering 

av teorier.
74

 

Syftet med denna studie var att förklara och skapa en förståelse om hur revisorer förebygger 

brott i sitt arbete. Datainsamlingen har skett med kvalitativ insamlingsmetod. Den kvalitativa 

insamlingen skedde genom intervju med två stycken revisorer samt genom intervjufrågor som 

mejlades till FAR och Ekobrottsmyndigheten. De muntliga intervjuerna med revisorerna 

gjordes för att få en djupare förståelse för deras arbete då de som intervjuades fick en större 

möjlighet att diskutera öppet inom det aktuella ämnet. En kvalitativ metod gav även oss som 

författare större möjlighet att ställa uppföljningsfrågor.  

3.5 Intervju 

 

När primärdata samlas in kan detta ske genom exempelvis intervjuer. Enligt Saunders, Lewis 

och Thornhill finns det tre olika typer av intervjuer som forskaren kan använda sig av. Dessa 

tre är strukturerade, semistrukturerade och ostrukturerade, den sistnämnde benämns även 

djupintervju. Strukturerad intervju innebär att forskaren använder sig av frågeformulär som 

baseras på förutbestämda frågor som respondenten får besvara i en bestämd ordning. Denna 

intervjuform används oftast vid kvantitativ analys. I en semistrukturerad intervju använder sig 

forskaren av förberedda frågor, dessa frågor kan dock förändras från intervju till intervju. 

Ordningsföljden på frågorna kan förändras allteftersom intervjun fortgår och följdfrågor för 

utförligare svar kan ställas. Den ostrukturerade intervjuformen används när forskaren utför en 

mer ingående analys inom det föreliggande problemområdet. Det finns ingen förutbestämd 

lista med frågor och intervjun liknar mer än diskussion då respondenten ges möjlighet att fritt 

styra över samtalet. Vid en kvalitativ analys är det vanligast att använda sig av 

semistrukturerad eller ostrukturerad intervjuform.
75

  

Då syftet med intervjuerna i denna studie var att få så mycket information som möjligt för att 

kunna besvara forskningsfrågorna samt skapa förståelse och söka förklaringar valdes den 

semistrukturerade formen. Valet av denna intervjuform gjordes för att vi vill kunna styra och 

kontrollera intervjun samt för att minska risken för att respondenten kommer bort från ämnet 

och börjar prata om saker som inte är väsentliga för studiens syfte. 
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Innan intervjufrågorna skrevs gick vi igenom teorin på området samt formulerade studiens 

syfte och undersökningsfrågor. Därefter utformade vi intervjufrågorna utifrån den teoretiska 

referensram vi byggt upp. Intervjuunderlaget vi använt oss av skiljer sig åt på vissa frågor 

beroende på vem respondenten var. Urvalet av frågor gjordes med utgångspunkt från de olika 

respondenternas specifika kunskapsområde. De intervjufrågor som använts i studien redovisas 

i bilagor i slutet av uppsatsen för att på så vis göra studien replikerbar, det vill säga upprepbar 

för utomstående.  

Vid intervjuer finns det olika sätt för en forskare att dokumentera, antingen spela in 

respondentens svar på band eller skriva ner svaren medan intervjun pågår. Nackdelar med att 

spela in intervjun kan exempelvis vara att det hämmar respondenten, tekniska problem kan 

uppstå och det är tidskrävande att skriva ner intervjun efteråt. Fördelarna däremot är att 

forskaren kan koncentrera sig på att lyssna på respondentens svar, tillåter forskaren att 

använda sig av exakta citat och att lyssna på intervjun igen. Att skriva ner svaren under 

intervjun kan verka mindre hämmande än att spela in. Nackdelen är däremot att det blir 

svårare att lyssna och skriva samtidigt och detta kan leda till att något utelämnas.
76

  

Efter att vi gått igenom för- och nackdelar kom vi fram till att de två muntliga intervjuerna till 

denna studie skulle spelas in. Fördelarna ansåg vi som större än nackdelarna. För att minska 

risken för tekniska fel användes två stycken mp3-spelare vid inspelningen. Vi frågade även 

respondenterna om lov innan vi påbörjade inspelningen. 

Vi hade först tänkt oss att intervjua tre stycken revisorer på tre olika byråer. Då endast en av 

dessa revisorer svarade på vårt mejl fick vi tänka om och bad därefter henne höra efter om 

någon på den byrån var villig att ställa upp. Till slut fick vi två respondenter på samma byrå. 

Innan intervjun mejlades frågorna över för att respondenterna skulle få en chans att förbereda 

sig. Risken med detta kan exempelvis vara att respondenten diskuterat frågorna med kollegor 

och därmed inte ger ett svar som avspeglar dennes personliga åsikter. En annan risk med att 

delge respondenten frågeunderlaget innan intervjun kan vara att svaren förlorar sin spontanitet 

då respondenten fått möjlighet att förbereda sina svar. En fördel med att respondenten får se 

intervjufrågorna i förväg är att respondenten har större möjlighet att förbereda sina svar i 

förväg. I och med detta ges respondenten möjlighet att ta fram uppgifter och tänka igenom 

sina svar så att den information denne delger oss är relevant. Efter noga övervägande kom vi 

fram till att fördelen med detta var större än nackdelarna och därför gjordes valet att delge 
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respondenterna frågeunderlaget i förväg. De två muntliga intervjuerna med revisorerna skedde 

på deras arbetsplats här i Örebro och genomfördes av oss båda. De skiftliga intervjuer som 

gjordes med respondenter ifrån Ekobrottsmyndigheten samt FAR utfördes via mejlkontakt. 

 

För att få en bra överblick över det inspelade materialet sammanställdes detta genom 

transkribering. Vid transkribering skrivs det som sägs på inspelningen ner ord för ord samt på 

vilket sätt respondenten säger detta, respondentens tonläge. Transkribering är i och med det en 

tidskrävande del av insamlandet av empirin.
77

 Vi valde att transkribera en varsin intervju och 

därmed halverades tiden. Valet att transkribera gjordes då vi inte ville riskera att missa något 

viktigt och på grund av att materialet blir mer överskådligt. Efter att materialet sammanställts 

i empiriavsnittet skickades detta ut till respondenterna för att de skulle få chansen att rätta till 

eventuella feltolkningar som vi kunde ha gjort då materialet sammanställdes.  

3.6 Tillvägagångssätt av analysen av empirin 

 

För att det insamlade materialet i den teoretiska referensramen samt empirin ska vara 

användbart i studien bör materialet analyseras. Analysen görs för att komma fram till 

trovärdiga slutsatser samt för att studiens syfte ska kunna uppfyllas.
78

 Då en kvalitativ studie 

ofta består av en stor mängd data och detta ofta brukar utgöra ett omfattande och ostrukturerat 

textmaterial är en analys nödvändig.
79

  

Empirikapitlet delades in i tre avsnitt, ett för varje respondent. Då fokuset i denna studie låg 

på revisorn och dennes roll och då intervjuerna med revisorerna skedde muntligt gav detta en 

större mängd data. Revisorernas avsnitt har därför delats i mindre delar för att ge en bättre 

översikt. För att koppla samman teori, empiri och analys har de tre kapitlen delats in i 

liknande avsnitt. I analysen kopplades det insamlade materialet ifrån intervjuerna samman 

med teorin. Därefter försökte vi finna skillnader, samband samt mönster för att nå en slutsats 

och kunna besvara studiens undersökningsfrågor. 

3.7 Replikering och generalisering 

 

En kvalitativ studie är svår, näst intill omöjlig, att replikera. Det beror på att studien är 

ostrukturerad och beroende av forskarens egna tankar. Forskaren är det viktigaste redskapet 
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vid datainsamlingen i en kvalitativ studie. Forskarens intressen styr inriktningen och vad som 

observeras och registreras. En annan svårighet som gör att en replikering blir svår är att 

undersökningspersonerna sannolikt påverkas av forskarens egenskaper så som kön, ålder och 

personlighet. Det är lätt att en kvalitativ forskare blir allt för subjektiv och detta påverkar 

såklart chansen att replikera forskningsresultatet.
80

 

En kvalitativ studie är även svår att generalisera då den är beroende av sin miljö. De 

respondenter som valts ut för intervju är inte representativa för en population eftersom det är 

svårt inom kvalitativ forskning att beskriva eller räkna ut populationen på ett exakt sätt. 

Därför generaliseras resultatet från en kvalitativ undersökning istället till teori.
81

 

Studie är gjord hos en revisionsbyrå som finns i hela Sverige där revisorer och 

redovisningskonsulter får samma utbildning, vilket innebär att de lär sig samma saker, och 

arbetar på samma sätt oberoende vilken av företagets byråer i Sverige de arbetar på. Därför 

anser vi denna studie generaliserbar för just detta företag.  
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4. Empiri 

I empiriavsnittet presenteras en sammanställning av intervjuerna med revisorerna samt 

Ekobrottsmyndigheten och FAR:s åsikter angående revisorers roll som brottsförebyggare av 

ekonomiska brottslighet. De centrala områden som behandlas i empiriavsnittet är: Ekonomisk 

brottslighet, Orsaker till ekobrott, Spekulationer kring ökningen av brottsmisstankar, 

Revisorns roll idag, Anmälningsplikten, Revisorns oberoende och slutligen Revisorns roll i 

framtiden. 

 

4.1 Intervju med Urban Engerstedt, Chefsjurist hos FAR 

 

Vi tog kontakt med Engerstedt via mejl med frågan om han hade möjlighet att besvara ett 

antal frågor med fokus på revisorns roll och ekonomisk brottslighet. Vi fick klartecken från 

honom och mejlade över våra sammanställda intervjufrågor för att få hans syn på revisorers 

arbete mot ekobrott. 

Urban Engerstedt arbetar idag som chefsjurist i Stockholm på FAR och har varit anställd där 

sammanlagt 14 år.  

Tyngdpunkten i de frågor som mejlades över till respondenten behandlade revisorns 

förebyggande arbete mot ekobrott. Enligt respondenten ser FAR på revisorer som att de 

förebygger ekonomisk brottslighet i företagen bara genom sin närvaro och att arbetet som 

företagets revisor är i enlighet med lag och god sed. På frågan om FAR anser att denna roll 

stämmer överrens med hur revisorer arbetar idag får vi till svar: 

”Det går naturligtvis alltid att åstadkomma mer men det sätt på vilket revisorer 

arbetar idag utgör en rimlig kompromiss mellan de olika intressen som revisorn 

ska företräda och de förväntningar som finns på vad han eller hon ska uträtta. 

Man måste komma ihåg att revisionen inte har till självständigt syfte att upptäcka 

ekonomisk brottslighet utan detta är i förekommande fall en bieffekt till en väl 

genomförd revision.” 

Det är inte helt ovanligt att revisorer upptäcker fel i företagens redovisning och förvaltning, 

men dessa rättas oftast till direkt. Om ett väsentligt fel kvarstår vid avslutandet av revisionen 

kan det finnas skäl för revisorn att göra en anmärkning i revisionsberättelsen. Vilka fel som är 

mest förekommande har FAR ingen uppfattning om, men de vanligaste ekobrotten är 

bokföringsbrott och skattebrott. 
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Enligt respondenten är det ingen specifik brottstyp som är svårare än någon annan för en 

revisor att upptäcka. Han tror dock att ett brott som genomförs enligt plan med hjälp från 

utomstående personer kan vara svårare att upptäcka. I fall där gärningsmannen inte är 

medveten om att ett brott har begåtts kan till stor del bero på okunskap, slarv och även 

okynne, främst i små och medelstora företag, enligt respondenten. Han tror att ekonomi och 

administration hamnar lite i skymundan då största prioritet ligger i själva affärsverksamheten, 

exempelvis försäljning och tillverkning. 

På de frågor som behandlar statistik om den ekonomiska brottsligheten hänvisar han till 

åklagare eller polis i första hand då FAR inte har någon samlad bild av den ekonomiska 

brottslighetens omfattning. 

En fråga löd: Är det många revisorer som ringer och ber om råd vid misstanke om ekobrott? 

Om ja, vad tror du det beror på? Respondentens svar på frågan: 

”Det förekommer ganska ofta att revisorsmedlemmar hos Far kontaktar 

sekretariatet för att diskutera uppkomna brottsmisstankar i samband med 

pågående revisionsarbete i företagen. Anledningen är att det ibland kan vara 

svårt att veta hur man ska agera för att göra rätt med avseende på skyldigheten 

att anmäla misstanke om brott när så ska ske samtidigt som man inte vill utsätta 

företagen och deras företrädare för felaktiga eller obefogade brottsanmälningar. 

Vi brukar ofta rekommendera att man i sådana här fall tar kontakt med en 

åklagare för att diskutera frågeställningen.” 

Vi ställde frågan om respondenten tror att allt negativt som skrivits om revisorer i media har 

påverkat revisorers arbetssätt. Vår formulering på frågan löd: ”… vara slarviga med att 

upptäcka brott vid revision”. Respondenten menade på att vi missuppfattat debatten som just 

nu pågår i media. Det har inte rört sig om brottsmisstankar i de affärer, exempelvis HQ-bank, 

som medierna rapporterat om den senaste tiden utan om andra missförhållanden som till 

exempel brister i värderingen av tillgångar samt brister i intern kontroll och styrning. Detta 

kommer att påverka revisorernas arbetssätt om det skulle visa sig att revisorn i till exempel 

HQ-bank utfört en bristfällig revision. Respondenten tror att det då kommer ”att leda till 

omprövning av revisorers arbetsmetoder när det gäller granskning av liknande frågor men 

kanske också omprövning av det sätt på vilket man redovisar olika typer av värdepapper hos 

banker och andra finansiella institut.” 
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Respondenten tror inte att ortens storlek påverkar revisorns arbetssätt. ”En revision är en 

revision oavsett var den utförs.” Han tror dock att klientföretagets storlek och komplexitet har 

betydelse i och med revisionens inriktig och omfattning. ”På små orter dominerar små 

företag. På större orter finns det fler medelstora och stora företag.” Utöver detta tror han 

heller inte att användningen av analysmodellen spelar någon roll beroende på ortens storlek.  

4.2 Intervju med Henrik Lundin, Ekorevisor hos Ekobrottsmyndigheten 

 

Vi mejlade Lundin med frågan om han hade möjlighet att besvara ett antal frågor med fokus 

på ekonomisk brottslighet. När vi fick klartecken från honom så mejlades våra sammanställda 

intervjufrågor för att få hans syn på revisorers arbete mot ekobrott 

Henrik Lundin har haft anställning som Ekorevisor hos Ekobrottsmyndigheten sedan 1998 

och arbetar för närvarande med utvecklings- utbildnings- och brottsförebyggande frågor. 

Respondenten berättar att arbetet för att minska ekonomisk brottslighet har förändrats de 

senaste åren. Idag arbetar Ekobrottsmyndigheten med mer underrättelsestyrd verksamhet, de 

fokuserar mer kring grov organiserad brottslighet samt att försöka återvinna utbyte av brott. 

Skattebrott och bokföringsbrott är de vanligaste ekobrotten i Sverige menar respondenten. 

Han förklarar att ett skattebrott ofta innebär svart arbete som inte sätter så stora avtryck då 

betalning sker kontant och i miljöer där bokföring inte förekommer och detta är enligt 

respondenten anledningen till att skattebrott är svårast är upptäcka. Något som är relativt 

vanligt förekommande vad gäller bokföringsbrott är att gärningsmannen inte är medveten om 

att ett brott begåtts. Respondenten tror detta främst beror på att gärningsmannen inte anser att 

något brott begåtts då han eller hon inte undanhållit några pengar. Därför förstår inte 

gärningsmannen att det är ett brott att missa att bokföra till exempel på grund av dålig 

ekonomi. Däremot tror respondenten att de flesta skattebrott är medvetna men att dessa brott 

inte ses som allvarliga från gärningsmannens sida. 

Enligt statisktiken har antalet ekobrott ökat och antalet grova ekobrott ökar mest enligt 

respondenten. Han förklarar att orsakerna är bland annat att det idag finns fler möjligheter att 

begå ekobrott, exempelvis via internet och på grund av avreglerad kreditmarknad. Andra 

faktorer som påverkar ökningen är att gränserna inom EU är öppna och han menar att 

öppnandet av öststatsblocket har inneburit att även den illegala trafiken dit har ökat, som 

exempelvis kan vara sprit- och cigarettsmuggling. När frågan om kontrollerna för att 

förebygga ekobrott har förändrats svarar han att denna fråga i första hand bör ställas till 
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Skatteverket och Tullen. Ekobrottsmyndigheten har dock ökat den underrättelsestyrda 

verksamheten för att kunna bemöta den förändrade hotbilden.  

När det gäller mörkertal, huruvida de har ökat eller minskat de senaste åren, kan inte 

respondenten ge oss ett generellt svar. Han tror dock att: 

”I vissa branscher kan det faktiskt vara så att mörkertalet minskat, till exempel 

tack vare RUT inom hushållssektorn och ROT-avdragen inom byggbranschen 

samt krav på personalliggare i restaurangbranschen.” 

Respondenten menar att en revisor har unika möjligheter att förebygga ekonomiska brott på 

grund av att han eller hon arbetar närmast den ekonomiska verkligheten och ligger i närtid, 

det vill säga när det händer. Han fortsätter att förklara att revisorn alltid bör ha en 

förbyggande roll men en revisors arbetsuppgifter är inte att agera extrapolis. De är i första 

hand till för att tillrättalägga och inte anmäla ekonomisk brottslighet. Respondenten berättar 

att anmälda brott från revisorer minskar och att det beror på osäkerhet hos revisorer om och 

när de ska anmäla. Han uppskattar att mindre än fem procent av alla anmälningar vid 

misstanke om ekobrott som görs är från revisorer. Han tror att det tydligare bör klargöras när 

en revisor måste anmäla brott. Han påpekar också att i dag behöver inte en revisor avgå sitt 

uppdrag vid misstanke om brott.  

På frågan om de har sett några positiva effekter av införandet av anmälningsplikten säger 

respondenten att det är svårt att beräkna den sammanlagda effekten. De finns undersökningar 

men han menar att dessa börjar bli för gamla. 

”Det kan dock konstateras att ett relativt stort antal brott har uppmärksammats 

genom revisorsanmälningen och även lett till förundersökning och dom. Men den 

absolut mest betydande omständigheten är den brottsförebyggande aspekten.” 

En fråga handlade om han tror att revisorers arbete har påverkats av den uppmärksamhet de 

fått i media. På detta han ingen kommentar utan han hänvisar att ställa denna fråga till 

revisorer istället. Respondenten säger att det anmäls mest ekobrott i större orter. Anledningen 

till det är att det är lättare att gömma sin brottslighet i en större ort, han menar att ekonomisk 

brottslighet är ett storstadsfenomen.    
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”Min känsla är att revisorer i mindre orter har en större möjlighet till kontroll 

och där kan göra mer substansgranskning än i större orter där revisionen bygger 

mer på rimlighetskontroller och väsentlighet och risk.” 

Han tror heller inte att analysmodellen har någon större betydelse beroende på ortens storlek. 

4.3 Intervju med två revisorer 

 

I denna studie besöktes en av Örebros största revisionsbyråer för intervju med två 

auktoriserade revisorer.  

Intervjuerna inleddes med frågor om revisorernas bakgrund. Revisor X har varit verksam i 16 

år varav åtta år som revisorsassistent och resterande åtta år som auktoriserad revisor. Revisor 

Y började arbeta 1978 som revisorsassistent och 1986 blev hon auktoriserad revisor. Båda har 

i princip alltid arbetat på den aktuella revisionsbyrån. Vi frågade om medarbetarna på 

Örebrokontoret är medlemmar i FAR och båda tror att de auktoriserade och godkända 

revisorerna samt auktoriserade redovisningskonsulterna är det, men om det är något uttalat 

krav från byrån kan de inte säga säkert. Vad gäller samarbete mellan revisorer och 

Ekobrottsmyndigheten så finns det inget direkt, men eftersom Ekobrottsmyndigheten 

samarbetar med FAR och de i sin tur samarbetar med revisorerna kan det tolkas som att det 

finns ett indirekt samarbete. Revisorerna, FAR och Ekobrottsmyndigheten är alla 

remissinstanser och tycker till vid lagförslag. 

4.3.1 Ekonomisk brottslighet 

 

Under intervjun ställdes frågan i vilka branscher/företag ekonomiska brott är mest 

förekommande. Ingen av revisorerna kunde säga säkert men de hade båda sina spekulationer. 

Revisor X anser sig själva fördomsfull när hon svarar restaurangbranschen, frisörer och 

byggföretag. Hon baserar det på vad hon läst, hört och den allmänna uppfattningen. När vi 

frågar varför just de branscherna får vi till svar: 

”Därför att det är väldigt enkelt för dem, förutsättningarna finns i själva 

verksamheten i sig.” – Revisor X. 

Hon menade att inom restaurangbranschen kan en låg bruttovinst förklaras med för mycket 

inköp och att mat då får kasseras fast det i själva verkat smusslas undan. Inom byggbranschen 

är det lite av en kultur och tradition att arbeta några timmar vid sidan av. Revisor Y tror att 
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verksamheter med mycket kontantinslag skulle kunna vara en bransch där ekonomisk 

brottslighet är förekommande. 

Ekonomisk brottslighet kan låta värre än vad det är och ingen av revisorerna anser att det är 

vanligt att stöta på grövre brott vid revision. Revisor Y menar att ett företag med de inslagen 

inte söker sig till den aktuella revisionsbyrån. 

”Sen kan det ju finnas brott som uppkommer i företag beroende på att enskilda 

medarbetare vidtar åtgärder som man inte bör göra och det är väl kanske mer av 

den sorten som vi kan ramla över. Alltså att man helt enkelt försnillar pengar 

eller gör saker som man inte får göra varken för företagsledningen eller för 

någon annan.” – Revisor Y. 

”Jag tror att den vanligaste ekonomiska brottsligheten som jag dyker på handlar 

kanske om att man låter företag få bekosta lite privata kostnader av olika slag.” – 

Revisor X. 

Revisor X gav ett exempel på ett skattebrott där en VD använde sitt företagskort för att 

bekosta drivmedel. Han hade inte någon drivmedelsförmån och detta blev i sin tur ett 

skattebrott i och med att det ska ingå i beräkningen av arbetsgivaravgiften som företaget skall 

betala samt att VD ska skatta för det privat. Revisor X arbetar mest med ägarledda företag och 

hon tror att många ser sin egen plånbok och företagets plånbok lite som samma sak och därför 

är det svårare att förstå att ett brott begåtts. 

”När man är egenföretagare så har man inte känslan av att man stjäl eftersom att 

det är från ens eget bolag, så den enda man stjäl från är ju lite skattepengar från 

staten och det är på något sätt lika socialt accepterat som att köra för fort eller 

felparkera.” – Revisor X. 

Revisor X säger att många klienter inte förstår riskerna som brottet medför. Hon brukar fråga 

dem varför de utsätter sig för de riskerna när de tjänat småkronor och riskerar något större. 

Frågan brukar ge dem en tankeställare och ofta har de inget svar på frågan.  

4.3.1.1 Orsaker till ekobrott 

 

Största anledningen till att ekobrott begås tror revisor X är bland annat okunskap men det kan 

även bero på att ett brott begås på grund av att företaget har ekonomiska svårigheter och vill 

överleva. Hon jämför det lite som ett spelberoende, om ett företag visar dåliga resultat 
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minskar möjligheten för stora affärer framöver och därför görs ett försök att dölja detta. 

Genom att få den stora affären så löser sig allt och det dåliga resultatet spelar inte lika stor roll 

längre. Hon tillägger att genom försköning av resultat begås ett brott mot borgenärer, det är 

alltså inte tal om ett skattebrott. Revisor Y tror att girighet är största anledningen till att ett 

ekobrott begås på grund av att folk är mer penningdrivna idag. De fall där gärningsmannen är 

omedveten om att ett brott har begåtts tror revisor X beror på att han eller hon inte är 

tillräckligt insatt i lagstiftningen. När en revisor sedan påpekar om felet så tror båda att felet 

rättas till, åtminstone när det gäller enklare fel. 

Under intervjun ställdes en fråga angående informationsflödet till klienterna om påföljder vid 

brottslighet. Revisor Y tror att det finns ett fungerande informationsflöde men att det är 

svårare för den enskilde företagaren att orka med alla olika bitar. Eftersom vi är skapta på 

olika vis har vissa lättare att ta till sig informationen och få allt på plats medan andra har stora 

svårigheter med detta. 

”Jag brukar säga att man måste vara galen för att driva företag, för om de visste 

hur mycket lagstiftning de måste inordna sig i, då skulle de överhuvudtaget aldrig 

starta företag.” – Revisor Y. 

4.3.1.2 Spekulationer kring ökningen av brottsmisstankar 

 

Vad gäller statistiken från BRÅ, år 08-09, som visar en ökning av anmälda brottsmisstankar 

kring bokföringsbrott och skattebrott tror revisor X att det är främst skatteverket som har gjort 

dessa anmälningar i och med oanmälda besök som gjordes hos främst restauranger och 

frisörer. Sen tror hon också att det kan bero på kassaregister. Att det skulle ha varit någon 

härva som bidragit till denna ökning kan hon inte dra sig till minnes, för det borde kommit 

fram i en stad av denna storlek. Revisor Y spekulerar i om det kan vara försent inlämnade 

årsredovisningar som har att göra med denna ökning. Hon tror sig minnas att det blev någon 

form av tillskärpning eller förtydligande av försent inlämnade årsredovisningar. Ingen av de 

två revisorerna kan dock med säkerhet säga vad ökningen kan berott på. 

4.3.2 Revisorns roll idag 

 

Båda är överrens om att revisorer har en betydande roll vad gäller förebyggande av 

ekonomisk brottslighet. De tror att revisorn har en allmän preventiv funktion genom att 

klienten vet att någon kommer och granskar räkenskaperna. Även fast en revisor inte ser allt 

tycker klienten att det blir väldigt pinsamt om revisorn skulle upptäcka något fel i 
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redovisningen. De är även överrens om att det ingår i en revisors arbetsuppgifter att förebygga 

ekobrott. Revisor Y hänvisar till ett kapitel i samlingsvolymen där det står vad revisorn skall 

göra om han eller hon misstänker brott. Förebyggande av ekobrott är inte revisorns 

huvudsakliga uppgift och därför görs inget aktivt arbete i detta syfte. Om revisorer upptäcker 

fel så påpekar de om det och sedan rättas det oftast till, detta innebär att vid deklaration är 

felet redan korrigerat och därför inget brott. Revisor X berättar däremot att varje höst 

respektive vårsäsong tillhandahåller det aktuella kontoret klientutbildningar för att informera 

om nyheter på skatte- och redovisningsfronterna som ses positivt hos klienterna. 

I teoriavsnittet beskrivs två olika granskningsmetoder, granskning av intern kontroll och 

substansgranskning, som kan användas vid revision. Under intervjuerna framkom det att 

storleken på företaget ofta avgör vilken metod som mestadels används vilket innebär att 

kombinationer av metoderna är vanligt förekommande. 

”För att man ska göra en intern kontroll granskning då måste man ju först komma 

till slutsatsen att det finns en god intern kontroll i företaget, att man har rutiner 

och system så att de förhindrar att fel uppkommer eller som fångar upp uppkomna 

fel.” – Revisor X. 

Revisor Y menar att även fast det är ett större företag så behöver inte den interna kontrollen 

fungera till fullo och då är revisorerna hänvisade till att använda substansgranskning. Hon 

påpekar också att en substansgranskningsåtgärd, antingen en analytisk- eller detaljgranskning, 

måste göras trots god intern kontroll. Revisor X anser att granskning av intern kontroll är att 

föredra som huvudgranskningsmetod vid stora företag då den är mer effektiv och en 

substansgranskning skulle ta alldeles för lång tid. 

Båda revisorerna är överrens om att ortens storlek inte har någon direkt betydelse när det 

gäller hur revisorer arbetar. De anser att det är storleken på klienten eller företaget, eller typ 

av uppdrag, som påverkar arbetet. Revisor X, som arbetar mest mot ägarledda företag, gör en 

jämförelse med sina kollegor i Stockholm, som arbetar i större utsträckning mot större 

företag. Hon tror att de arbetar mer med interngranskning och mindre med 

substansgranskning medan hon själv har tvärt om. 

Vad gäller specifika utbildningar i brottsförebyggande syfte har ingen av revisorerna deltagit i 

en sådan. Revisor Y kan dock minnas att när Ekobrottsmyndigheten och FAR började 
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samarbeta kring detta ämne i slutet på 90-talet så uppstod det en del utbildningar. Men varken 

revisor X eller Y har deltagit i liknande utbildningar de senaste tio åren. 

”Vi har ju massor med utbildningar årligen i både redovisningsregler och 

skatteregler som då i sig syftar sig till att det ska bli korrekta räkenskaper och 

korrekt beskattning, så det är väl i sig en brottsförebyggande utbildning.” – 

Revisor X. 

4.3.3 Anmälningsplikten 

 

Båda revisorerna var verksamma under tiden som anmälningsplikten infördes 1999. Ingen av 

dem har någon direkt erfarenhet av den. Revisor X såg negativt på anmälningsplikten när den 

infördes och den synen har inte förändrats idag. Hon menar att det värsta är att det är de 

företag där en revisor upptäcker något som skulle behöva anmälas som behöver en revisor 

mest av alla. Om då revisorn avgår och anmäler misstanke om brott kommer företaget ha 

svårt att attrahera någon ny revisor och det leder till att företaget kommer ha svårigheter att 

driva verksamheten vidare. 

”Om jag skulle ringa i larmklockan för att jag har upplevt eller sett någonting 

som jag uppfattar på ett visst sätt och sen i efterhand visade det sig att det inte 

alls var så, då sitter vi väldigt illa till, eller kan sitta illa till.” – Revisor Y. 

”Om man anmärker i revisionsberättelsen och det inte var tillräckligt stora fel, då 

kan man bli anmäld för brott mot tystnadsplikten för det finns ju ingen kanal för 

en revisor att utåt rapportera lite mindre saker.” – Revisor X. 

Båda revisorerna är försiktiga när det kommer till att anmäla misstanke om brott för att de inte 

vill sätta sig i en obehaglig situation. Revisor Y är tydligt med att inga beslut tas utan att 

rådfråga byråns jurister. Revisor X berättade om ett fall där hon misstänkte att allt inte var 

som det skulle. Hon valde att ge klienten en tidsfrist för att rätta till felet och när han inte 

åtgärdade felet valde hon att avgå från uppdraget. 

Innan anmälningsplikten infördes tror ingen av revisorerna att några anmälningar gjordes på 

grund av konflikt med tystnadsplikten. De tror att det var vanligare att revisorn valde att avgå 

från sitt uppdrag. De fel och brister som revisorn stötte på vid revision rapporterades bara i 

revisionsberättelsen. När det är bolagets personal som utför exempelvis förskingring är det 

vanligt att bolaget själv polisanmäler eftersom de vet att alternativet är att revisorn anmäler 
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och avgår. Om ett bolag väljer att inte anmäla och revisorn gör det istället kan de tolkas som 

att bolaget stödjer brottet. 

”Jag menar vilket företag skulle inte anmäla om det var någon form av allvarligt 

brott som en anställd har begått, det tror jag att man kanske i de flesta fall gjorde 

ändå.” – Revisor X. 

Ingen av revisorerna vet helt säkert till vilken myndighet de skall vända sig vid misstanke om 

ekobrott. Revisor Y tror att det är Åklagarmyndigheten men för att ge oss ett säkert svar letar 

hon i FAR:s samlingsvolym som bekräftar hennes gissning. Hon påpekar återigen att innan 

alla beslut tas ska revisorn tala med byråns jurister. 

4.3.4 Revisorns oberoende 

 

En fråga ställdes om analysmodellen har någon större/mindre betydelse beroende på ortens 

storlek. Ingen av revisorerna tror att den har större betydelse i en mindre ort. Revisor X tror 

att i mindre städer väljs en revisor ut genom rekommendationer från någon bekant eller 

liknande. Revisor Y påpekar att den troligtvis har större betydelse om uppdraget är ett ägarlett 

företag eftersom arbetet blir närmare med ägaren.  

”Jag tror att den kanske har mer betydelse beroende på om man jobbar väldigt 

mycket med ägarledda företag än om man jobbar med större företag. För i större 

företag har man inte problematiken med jäv på samma sätt, du kommer inte 

riktigt lika nära de företagen på samma sätt om du jobbar med ett stort företag 

(…) Ett ägarlett företag som man kanske har haft under en viss tid, där har man 

ju en annan insyn, man vet mer om vad de lever i för vardag. Man kanske måste 

bidra till att vissa saker och ting förs framåt, att de får bättre kvalitet på saker 

och ting. (…) Då har man det här med jävsproblematiken och 

självgranskningshotet.” – Revisor Y. 

Revisor Y tror inte att analysmodellen har någon förebyggande effekt. Revisor X tycker att 

modellen är positiv vad gäller det direkta jävet så som släktskap och vänskap. Däremot är hon 

inte positiv till bokföringsjävet. 

”Om man skulle göra som ett sorts kombinerat uppdrag med  bokslut och revision 

(..) jag tror inte att det skulle bli en sämre produkt (..)  jag tror inte att jag skulle 

bli mer generös eller tillåta mer för att jag var involverad i bokslutsarbetet, jag 
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skulle vilja åstadkomma samma sak i slutändan, så jag tror tvärt om nästan, då 

har ju jag en chans att upptäcka ännu mer och rätta till ännu mer saker.” – 

Revisor X. 

4.3.5 Revisorns roll i framtiden 

 

De tror båda att ekobrotten kommer att öka i framtiden i och med den borttagna 

revisionsplikten. Revisor X tror att motivet kan vara kostnadsrelaterat men även att företagen 

inte vill ge utomstående någon insyn i verksamheten och väljer därför bort revisorn. Hon tror 

att det är främst i de företagen som väljer bort revisorn som ökningen kommer att vara störst. 

Revisor Y tror att de som väljer bort revisorn är de som är minst intresserade av att 

upprätthålla intern kontroll och bra rutiner. 

Revisor X berättar att åtgärder har gjorts efter borttagandet av revisionsplikten, bland annat 

från Skatteverket. De har fått igenom ett förslag om att införa rutor: haft revisor, haft 

redovisningskonsult eller inget biträde i deklarationerna som ska kryssas i. Skatteverket 

kommer att rikta sina granskningsinsatser på dem som inte har haft något biträde. 

I framtiden hoppas båda att revisorn kommer få en mer betydande roll.  

Revisor X är trött på all pajkastning mot revisorer som varit de senaste åren. Hon menar att 

revisorer framstår som boven för att han eller hon inte gjorde ett bra arbete, men då glöms det 

bort vem den egentliga boven är, den som faktiskt har begått ett ekonomiskt brott. Hon 

berättar att det finns önskemål om någon typ av signalsystem där revisorn kan signalera gult 

vid osäkerhet vid misstanke om brott. I dagsläget är det antingen rött eller grönt som gäller. 

Revisor X talar om att EU vill försöka minska granskning av intern kontroll eftersom det 

upplevs som att revisorerna missar för mycket och därmed skapa mer utrymme för 

substansgranskning. 

”Om det nu verkligen är så som de här internationella strömningarna säger nu då 

har man ändå insett att revisionen har ett stort värde och att den skulle kunna få 

ett ännu större värde i fall vi fick lite mer spelutrymme och att det inte bara 

handlade om att göra det så billigt och fort som möjligt, utan att vi faktiskt ska 

satsa på att det ska bli en högkvalitativ tjänst som har ett stort allmänt värde och 

då måste det få kosta. Så är det…” – Revisor X. 
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Allt negativt som har skrivits om revisorer i media, att de skulle vara slarviga med att 

upptäcka brister i bokföringen och årsredovisningen, har eller kommer åtminstone påverka 

revisorers arbete i framtiden tror Revisor X. Hon påstår att det har påverkat strömningarna 

och diskussionerna och hon hoppas att detta kan ge utrymme för mer substansgranskning. 

Hon tror att all effektivisering som gjorts, för att pressa priserna på revisionstjänster, har lett 

till brister i revisorers arbete. Hon tror att en gräns är nådd och att det inte går att effektivisera 

mer nu.  

”Vi har ju alltid jobbat med väsentlighet och risk men vi har väl drivit det 

verkligen till sin spets nu, och jag tror inte att det går att driva det något längre 

nu utan jag vill tillbaka.” – Revisor X. 

Revisor Y tror att mycket av det som skrivs i media är uppfattningar som inte grundar sig på 

någon direkt sanning. Många människor är snabba att uttala sig om saker som de inte är 

insatta i. 

Revisor Y berättar att det pågår ett samtal mellan bland annat revisorskåren och Skatteverket 

om att försöka hitta någon typ av samarbetsform för att kunna utnyttja revisorerna i större 

utsträckning. Hon vet dock inte vad det kommer att leda till eftersom revisorerna håller sig 

avvaktande. Revisorns arbete bygger mycket på förtroende hos företagarna och därför tror 

Revisor Y att detta kan bli en svår balansgång för revisorn. 

”Jag håller det inte för osannolikt att man i en framtid ser en revisorskår som är 

mer utav en myndighetsutövare om det visar sig att det inte kommer att fungera 

det här med frivillig revision.” – Revisor Y. 
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5. Analys 

I analysen kopplas det insamlade materialet i form av teori från den teoretiska referensramen 

samt det empiriska underlaget samman för att analyseras. För att ge en överskådlig bild har 

analyskapitlet delats in i fem avsnitt: Ekonomisk brottslighet, Revisorns roll idag, 

Anmälningsplikten, Revisorns oberoende och Revisorns roll i framtiden. 

 

5.1 Ekonomisk brottslighet 

 

Det var först på 1970-talet som ekonomisk brottslighet började uppmärksammas. Ett 

kännetecken för ekonomisk brottslighet är att det begås i näringsverksamhet samt att målet är 

att göra ekonomisk vinst. I teoriavsnittet beskrivs skattebrott, bokföringsbrott och brott mot 

borgenär som de mest anmälda och lagförda ekobrotten i Sverige. Enligt 

Ekobrottsmyndighetens ”Rapport om den ekonomiska brottsligheten” från 2010 är skattebrott 

det ekobrott som dominerar statistiken med flest anmälningar. Olika typer av 

momsbedrägerier är mest förekommande inom skattebrott. Trots att skattebrott har flest 

anmälningar så är det enligt Ekobrottsmyndighetens respondent den brottstyp som är svårast 

att upptäcka. Anledningen till detta är att en stor del av skattebrotten utgörs av svart arbete 

som är svårt att upptäcka i och med kontant betalning och att det utförs i miljöer där bokföring 

inte förekommer. Vad gäller mörkertalen tror han att det kan ha minskat i vissa branscher i 

och med personalliggare samt RUT- och ROT-avdragen. FAR:s respondent tror däremot inte 

att någon särskild brottstyp är svårare än någon annan att upptäcka för revisorer. Ett brott som 

begås med hjälp av personer utifrån och som utförs enligt plan tror han emellertid är svårare 

att upptäcka.  

Revisorernas egna åsikter om var ekonomisk brottslighet är mest förekommande är 

restaurang-, frisör- och byggbranschen samt i de branscher där det finns mycket 

kontantinslag. Den ena revisor menar att förutsättningarna för att begå ekonomiska brott finns 

i själva verksamheten.  

Att ett företags bokföring är korrekt är av stor vikt för en mängd intressenter. Vad som 

framgår från bokföringen måste stämma överens med verkligheten för att intressenterna ska 

kunna lita på den och fatta rätt beslut. Att inte fullfölja sin bokföringsskyldighet eller att inte 

bokföra på ett riktigt sätt är exempel på bokföringsbrott. Under intervjuerna framkom det att 

när revisorerna upptäcker ett bokföringsbrott kan det handla om både medvetna och 
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omedvetna fel. De påpekar då om felet till klienten och oftast rättas det till omgående om det 

är något enklare fel. 

Statistik hos Brottsförebyggande rådet visar en markant ökning av skattebrott och 

bokföringsbrott i Örebro län under 2008-2009. Det går dock inte att utläsa från diagrammen 

vem eller vilka som har anmält brottsmisstankarna. Revisorerna säger sig inte ha någon säker 

vetskap om vad ökningen kan ha berott på. Den ena revisorn tror dock att förändringen som 

Skatteverket gjorde med oanmälda besök kan ha bidragit till den kraftiga ökningen. De har 

svårt att tro att det skulle vara revisorer som har bidragit till ökningen. 

Ekobrottsmyndigheternas respondent stärker deras resonemang då han påpekar att av alla 

anmälningar som görs är det mindre än fem procent som görs av revisorer. Enligt ”Rapport 

om den ekonomiska brottsligheten” kan en orsak till den kraftiga ökningen av anmälda 

brottsmisstankar kring bokföringsbrott vara Brottsförebyggande rådets ändrade normer. 

Förändringen av normerna innebär förtydligande kring antalsräkningen av bokföringsbrott 

och att nya instruktioner för kodning av brott infördes. Ekobrottsmyndigheten och 

Åklagarmyndigheten tog fram tydligare riktlinjer för registrering av brottsmisstankar kring 

skattebrott. Tydligare riktlinjer kan därmed vara en förklaring till ökningen av anmälda 

brottsmisstankar kring skattebrott. 

5.2 Revisorns roll idag 

 

Det finns inget direkt uttalat att revisorns arbetsuppgifter är att förebygga ekonomisk 

brottslighet. Däremot arbetar de för att upprätthålla lagstiftningen genom granskningsarbete 

vilket medför att de har en brottsförebyggande roll. FAR:s respondent menar att själva syftet 

med revisionen inte är att upptäcka ekonomisk brottslighet, han menar att detta är en bieffekt 

av en väl genomförd revision. FAR och Ekobrottsmyndighetens respondenter samt 

revisorerna är överens om att revisorer arbetar brottsförebyggande bara genom sin närvaro i 

företagen. Genom att klienterna vet att någon kommer och granskar deras redovisning tycker 

de att det är pinsamt om de skulle bli påkomna. Därför tror revisorerna att många avstår från 

att utföra brottsliga handlingar. 

För att revisorerna ska kunna följa lagstiftningen så utbildas de regelbundet i och med de 

lagändringar som sker. Dessa utbildningar är inte menade att verka direkt brottsförebyggande 

men eftersom de handlar om skatteregler och redovisningsregler, som har till syfte att 

generera korrekta räkenskaper och beskattning, blir det indirekt en brottsförebyggande 
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utbildning. Utöver de utbildningar som revisorerna deltar i arbetar de även med att informera 

klienter om den aktuella lagstiftningen. Enligt de revisorer som intervjuades erbjuder den 

aktuella revisionsbyrån två klientutbildningar per år för att informera om nyheter på skatte- 

och redovisningsfronterna. 

Ibland kan revisorn hamna i en situation där den tvingas välja sida, mellan klienten och 

revisionsbyrån, samt riskera sitt oberoende. Rollkonflikter av detta slag är en del av revisorns 

vardag och denne arbetar ständigt för att upprätthålla en bra balans mellan dessa parter. Under 

intervjun framgick det att en av revisorerna haft en misstanke om ett brott, men istället för att 

anmäla valde hon att avgå. Att välja detta alternativ istället för att anmäla kan ses som att 

revisorn tog klientens parti. Genom att välja klientens sida rubbas revisorns oberoende då 

denne väljer att avstå från att anmäla. Om revisorn varit helt oberoende hade en anmälan skett 

då detta är en skyldighet enligt lagen. Det är tydligt att det kan vara svårt för revisorn att hitta 

en bra balans mellan de olika parterna utan att oberoendet rubbas. 

5.3 Anmälningsplikten 

 

När anmälningsplikten infördes den 1 januari 1999 i aktiebolagslagen fanns det starkt 

motstånd från revisorerna. Införandet innebar att revisorer blev skyldiga att anmäla misstanke 

om brott. Ibland kan tystnadsplikten ses som ett hinder eftersom revisorn inte får yttra vad 

som helst om klienten. Därför tror den ena revisorn att det vore bra om någon typ av 

trafikljusrapportering infördes för att vid osäkerhet kunna signalera gult. I dagsläget finns bara 

grönt och rött ljus och det är inte alltid lätt att bedöma vart gränsen mellan dessa går. De 

misstag en revisor kan göra är att antingen anmäla ett misstänkt brott som sedan inte visar sig 

vara ett brott eller att avstå från att anmäla en misstanke som sedan visar sig vara ett brott. Det 

förstnämnda misstaget kan enligt ABL 29:2 leda till att revisorn blir skadeståndsskyldig och 

det sistnämnda kan i värsta fall leda till upphävande av godkännande eller auktorisationen. 

Båda revisorerna uttrycker oro över att felbedöma situationen och den ena revisorn valde vid 

ett tillfälle, då hon misstänkte brott, att avgå istället för att anmäla.  

Den ena revisorn tycker varken om anmälningsplikten idag eller när den infördes medan den 

andra revisorn endast ser skillnaden att nu måste revisorerna anmäla. Båda revisorerna tror att 

innan anmälningsplikten infördes gjordes inga anmälningar på grund av konflikt med 

tystnadsplikten. 
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Enligt FAR:s respondent är det vanligt förekommande att revisorer ringer, i samband med 

pågående revision, och ber om råd vid misstanke om ekonomiskt brott. De revisorer som 

blivit intervjuade vänder sig inte till FAR för råd vid misstanke om brott utan tar istället 

kontakt med en jurist. Den aktuella byrån har egna jurister som ska finnas till hands för 

revisorerna när de känner sig osäkra. Den ena revisorn menar att hon alltid tar kontakt med 

byråns jurist innan hon fattar något beslut.  

Ekobrottsmyndighetens respondent anser att revisorer är allt för osäkra när det kommer till att 

anmäla misstanke om brott. De vet inte riktigt när de ska anmäla och han tror att detta är 

orsaken till att anmälda brottsmisstankar från revisorer minskar. Revisorerna bekräftade delvis 

detta i och med att de inte vet till vilken myndighet de ska vända sig till vid misstanke om 

brott. Ekobrottsmyndighetens respondent menar att det måste förtydligas när revisorn måste 

anmäla misstanke om brott. Även revisorerna önskar ett förtydligande kring detta. Den 

konflikt som kan finnas mellan revisorns klientföretag och dess intressenter har en viss 

inverkan på revisorns beslut om anmälan. Konflikten mellan dessa innebär att företagets 

intressenter förväntar sig en rättvis och riktig granskning från revisorns sida medan 

klientföretaget vill se så bra ut som möjligt utåt och förväntar sig att revisorn blundar för 

eventuella manipulationer i bokföringen. Respondenten från Ekobrottsmyndigheten menar att 

anmälningsplikten har haft en positiv inverkan, trots den osäkerhet som revisorerna upplever, 

då den har en brottsförebyggande aspekt. Han konstaterar även att fler anmälningar från 

revisorer har gjorts sedan införandet. 

5.4 Revisorns oberoende 

 

För att pröva revisorn oberoende infördes analysmodellen den 1 januari 2002 som en ny 

reglering i revisorslagen. Prövningen görs av revisorn själv inför varje nytt uppdrag. När ett 

hot uppstår ska revisorn tack nej till uppdraget eller på bästa sätt reducera hotet. Eftersom en 

revisor både kan fungera som en rådgivare och granskare måste han eller hon vara extra 

försiktig när råd ges för att undvika självgranskningshotet, som är ett av fem specifika hot mot 

revisorns oberoende. Varken revisorerna eller FAR och Ekobrottsmyndighetens respondenter 

tror att analysmodellens betydelse skiljer sig beroende på ortens storlek. Däremot tror 

revisorerna att företagets storlek har betydelse. Vid arbete med ägarledda företag arbetar 

revisorn närmare ägaren vilket skulle kunna leda till att oberoendet rubbas. 

Att analysmodellen skulle ha en brottsförebyggande effekt är den ena revisorn tveksam till. 

Den andra revisorn ser istället positivt på analysmodellen som brottsförebyggande när det 
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gäller det direkta jävet, så som släktskap och vänskap. Däremot har hon starka åsikter emot 

bokföringsjävet, det vill säga självgranskningshotet. Hon menar att själva slutprodukten inte 

skulle bli sämre för att samma person både har arbetat med bokföringen och revisionen. Hon 

tror snarare tvärt om, att möjligheten att upptäcka och rätta till fler fel vid revisionen ökar.  

5.5 Revisorns roll i framtiden 

 

FAR:s respondent anser att revisorerna idag arbetar på det sätt som kan önskas av dem. Han 

menar dock att det alltid går att åstadkomma mer men att de förväntningar som finns på 

revisorn samt vad denne företräder är i dagsläget uppfyllt. Han tydliggör att revisionens syfte 

inte är att upptäcka ekonomisk brottslighet och att det inte får glömmas bort. Respondenten 

från Ekobrottsmyndigheten önskar att det kunde tydliggöras för revisorer när en misstanke om 

ekonomiskt brott bör anmälas och på så sätt stärka revisors roll i framtiden. Han menar på att 

eftersom revisorn arbetar så nära den ekonomiska verkligheten och när de eventuella brotten 

sker så har revisorn stora möjligheter att arbeta brottsförebyggande.   

1 november 2010 avskaffades revisionsplikten för små aktiebolag. Några synliga effekter av 

detta förväntas inte än på några år. Revisorerna tror båda att ekonomisk brottslighet kommer 

att öka i framtiden i och med avskaffandet. Som en åtgärd till borttagandet av revisionsplikten 

har skatteverket fått igenom ett förslag angående deklarationen. Förslaget innebär att 

deklarationen kommer innehålla tre olika rutor: haft revisor, haft redovisningskonsult eller 

inget biträde som skall kryssas i. Skatteverket kommer att fokusera på de som inte haft något 

biträde och detta kommer underlätta arbetet mot ekonomisk brottslighet. 

En av revisorerna berättade att EU vill ge mer utrymme för substansgranskning i framtiden 

och därmed minska på granskning av intern kontroll. En av anledningarna till denna 

eventuella förändring är att revisorerna uppmärksammats som slarviga med att upptäcka fel i 

bokföringen. Revisorn tror att dessa brister kan förklaras genom den effektivisering av 

revisionstjänster som gjorts, då de pressat priserna så hårt för att hinna med så mycket som 

möjligt på kort tid. I och med detta hoppas revisorerna att revisorns roll kommer få mer 

betydelse i framtiden. 
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6. Slutsats 

I slutsatsen besvaras de undersökningsfrågor som presenterades i inledningen. Avsnittet 

avslutas med slutsatser vi dragit efter avslutad undersökning samt förslag till vidare studier. 

 

För att uppnå studiens syfte kommer studiens huvudsakliga undersökningsfråga samt dess 

underfrågor att besvaras nedan.  

Hur arbetar revisorer för att förebygga ekonomisk brottslighet idag? 

Revisorerna arbetar brottsförebyggande bara genom sin närvaro. Vetskapen av att en revisor 

ska komma och granska bidrar till att många väljer att avstå från att ”fiffla” med bokföringen. 

Det finns två olika granskningsmetoder, granskning av intern kontroll och 

substansgranskning. Idag har revisorns arbete effektiviserats så pass mycket att det knappt 

finns något utrymme kvar för substansgranskning på grund av att den tar längre tid. 

Effektiviseringen kan vara en anledning till de uttalande om att revisorer utför bristfälliga 

revisioner. 

Revisorerna använder sig av analysmodellen för att kontrollera sitt oberoende gentemot 

klienten och på så sätt förebygger risken för jäv. En revisor har skyldighet att anmäla en 

misstanke om brott i och med anmälningsplikten som behandlas i 9 kap. aktiebolagslagen. 

Alla respondenter är överrens om att revisorns arbetsuppgift inte är att agera extrapolis. Att 

förebygga ekobrott är istället en bieffekt av revisionen. Den ena revisorn ser dock att 

förebygga ekobrott ingår i dennes arbetsuppgifter.  

Hur anser Ekobrottsmyndigheten, FAR och revisorer att revisorn bör arbeta i framtiden för 

att förebygga ekonomisk brottslighet och skiljer sig åsikterna från varandra? 

Ekobrottsmyndighetens respondent anser att det bör tydliggöras när revisorer ska anmäla ett 

brott. Han menar på att det idag finns för mycket osäkerhet hos revisorerna om och när en 

anmälan ska göras. Även FAR:s respondent menar att revisorer är för osäkra kring hur de ska 

agera vid misstanke om brott då de är rädda att utsätta bolaget för felaktig anmälan. Han 

tycker att revisorer arbetar utefter de förväntningar som de olika intressenterna har men att det 

alltid går att önska mer av dem.  

Den ena revisorn hoppas på att det kommer blir mer utrymme för substansgranskning i 

framtiden för att på så sätt öka revisorns chans att upptäcka brister i bokföringen. Mer 
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substansgranskning skulle medföra att revisorns brottsförebyggande roll stärks i framtiden. 

Hon önskar också tydligare riktlinjer när en misstanke om brott ska anmälas.  

Vi kan inte se några direkta skillnader i deras åsikter. De är alla överrens om att det råder 

osäkerhet kring anmälningsplikten och att det bör förtydligas när en misstanke om brott ska 

anmälas. 

Vad tror revisorer är anledningen till ökningen som skedde i Örebro under 2008? 

Ingen av revisorerna vet säkert vad ökningen kan bero på, men de är däremot relativt säkra på 

att det inte är revisorer som bidragit till ökningen. En av revisorerna nämner Skatteverket som 

en eventuell orsak till ökningen. 

Vi tror absolut att Skatteverket kan ha bidragit till denna förändring i Örebro. Den största 

orsaken till ökningen tror vi dock är de ändrade och förbättrade normer för registrering av 

brottsmisstankar som Brottsförebyggande rådet, Ekobrottsmyndigheten samt 

Åklagarmyndigheten införde under 2007. Precis som revisorerna tror vi inte att det är 

revisorer som har bidragit till ökningen. Efter Ekobrottsmyndighetens respondents uttalande 

om att anmälda misstankar från revisorer minskar och att mindre än fem procent av alla 

anmälda misstankar kommer från revisorer stärks detta antagande.  

6.1 Studiens slutsatser 

 

Vår studie visar på att revisorerna är osäkra och rädda för att göra misstag vid en eventuell 

anmälan av en brottsmisstanke. Att de sedan dessutom inte vet vart de ska vända sig vid 

anmälan anser vi visar på bristande intresse och kunskap. Revisorerna verkar vara väldigt 

måna om revisionsbyråns rykte och vill inte få den att framstå i dålig dager. Därför tror vi att 

de väljer att avgå vid osäkerhet vid misstanke om brott för att inte risker ett negativ rykte 

kring byrån om det skulle visa sig att revisorn misstagit sig. Av respondenternas uttalanden 

kring anmälningsplikten drar vi slutsatsen att utbildning inom det specifika området krävs. 

Det kan till och med behöva göras förtydliganden i aktiebolagslagen för att minska 

osäkerheten kring när och om en brottsmisstanke ska anmälas. 

Vi trodde och tror fortfarande att analysmodellen har en brottsförebyggande effekt. Eftersom 

den ska förebygga jäv ansåg vi att den borde haft större betydelse i en mindre ort där 

syndromet ”alla känner alla” förekommer. Vårt antagande blev dock inte bekräftat av någon 

respondent då de inte tror att den har någon större brottsförebyggande effekt överhuvudtaget.  
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Den ökning som skedde i Örebro under 2008 hade vi hoppats kunnat generera ett intressant 

inslag i studien. Med tanke på hur stor ökningen faktiskt var trodde vi att revisorerna skulle ha 

en betydande roll i antalet ökade anmälningar och att vi utifrån det kunde ge ett bra svar. 

Såhär i efterhand inser vi att ökningen säkerligen beror på myndigheternas ändrade och 

förbättrade registreringsrutiner. 

6.2 Förslag till vidare studier 

 

Efter avslutad uppsats anser vi att en liknande studie skulle vara intressant att genomföra men 

med ett större antal respondenter för att göra den mer generaliserbar. Det vore även intressant 

att utföra en studie med fokus på anmälningsplikten då vi under denna studie upptäckt 

revisorers bristande kunskap kring detta ämne. Som avslutande förslag hade det varit 

intressant att göra en liknande studie fast utifrån klienternas perspektiv för att se vad de anser 

om revisorns roll som brottsförebyggare. 
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Bilaga 1 

Intervjufrågor till Ekobrottsmyndigheten 

I vår uppsats har vi avgränsat oss till bokföringsbrott och skattebrott inom ekonomisk brottslighet. 

Detta bör finnas i åtanke vid besvarande av dessa frågor. 

1. Hur länge har du arbetat på EBM och vilken befattning har du idag? 

 

2. Ni arbetar ständigt för att minska den ekonomiska brottsligheten, har detta arbete förändrat de 

senaste åren? Om ja, på vilket sätt? 

 

3. Vilka är de vanligaste ekobrotten? Vilka brott är svårast att upptäcka? 

 

4. Förekommer det att gärningsmannen inte är medveten om att ett brott begåtts? Är det vanligt 

förekommande? 

 

5. Anser du att ekobrotten har ökat de senaste åren?  

Om ja, varför? Om nej, varför inte? 

Begås det fler ekobrott idag? Har kontrollerna förändrats? 

 

6. Av alla brott som begås är det bara en liten del som syns i statistiken, tror du att mörkertalen 

har ökat/minskat de senaste åren? Vad kan anledningen vara till ändrade mörkertal?  

 

7. På EBM:s hemsida finns en rapport (Rapport om den ekonomiska brottsligheten 2010) där det 

står att ändrade normer för registrering av brottsmisstankar kan vara orsaken till ökningen av 

anmälda brottsmisstankar. Vad är det för normer? På vilket sätt har de ändrats och av vem? 

 

8. Vilken roll anser EBM att en revisor bör ha när det gäller att förebygga ekonomisk 

brottslighet? 

 

9. Stämmer denna roll överens med hur revisorer arbetar idag? Kan deras roll bli tydligare och 

arbetssättet förbättras? 

 

10. Hur stor del av antalet anmälda brottsmisstankar är anmälda av en revisor på en revisionsbyrå? 

Anser du att det är för få revisorer som anmäler brott i jämförelse med andra 

”ekobrottsförebyggare”? 

 

11. 1999 infördes anmälningsplikten, har ni sett några positiva effekter sedan införandet?                                                            

 

12. Revisorer har uppmärksammats mycket i media den senaste tiden med uttalande om att vara 

slarviga med att upptäcka brott vid revision. Tror du detta påverkar revisorernas arbete? Om 

ja, på vilket sätt? Om nej, varför inte? 

 

13. Vart anmäls det flest ekobrott, i mindre eller större orter? Tror du att revisorer arbetar på olika 

sätt beroende på ortens storlek? 

 

14. Tror du att analysmodellen (som kontrollerar revisorns opartiskhet) har större betydelse i 

mindre/större städer? 

 

15. Hur vill du presenteras i vår uppsats, vill du vara anonym eller får vi använda ditt namn? 
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Bilaga 2 

Intervjufrågor till FAR 

I vår uppsats har vi avgränsat oss till bokföringsbrott och skattebrott inom ekonomisk brottslighet. 

Detta bör finnas i åtanke vid besvarande av dessa frågor. 

1. Hur länge har du arbetat hos FAR och vilken befattning har du idag? 

 

2. Hur ser samarbetet ut mellan er och de revisorer som är medlemmar hos FAR? 

 

3. Vilken roll anser FAR att en revisor bör ha när det gäller att förebygga ekonomisk 

brottslighet? 

 

4. Stämmer denna roll överens med hur revisorer arbetar idag? Kan deras roll bli tydligare och 

arbetssätter förbättras? 

 

5. Vilka är de vanligaste ekobrotten? Vilka brott tror ni är svårast att upptäcka? 

 

6. Förekommer det att gärningsmannen inte är medveten om att ett brott begåtts? Är det vanligt 

förekommande? 

 

7. Anser du att ekobrotten har ökat de senaste åren?  

Om ja, varför? Om nej, varför inte? 

Begås det fler ekobrott idag? Har kontrollerna förändrats? 

 

8. Av alla brott som begås är det bara en liten del som syns i statistiken, tror du att mörkertalen 

har ökat/minskat de senaste åren? Vad kan anledningen vara till ändrade mörkertal? 

 

9. Är det många revisorer som ringer och ber om råd vid misstanke om ekobrott? Om ja, vad tror 

du det beror på? 

 

10. Är det vanligt att revisorer upptäcker fel vid revision? Om ja, vad är det mest förekommande 

felet som klienter gör? Rättas felet till av klienten direkt efter att det upptäckts?                                                            

 

11. Revisorer har uppmärksammats mycket i media den senaste tiden med uttalande om att vara 

slarviga med att upptäcka brott vid revision. Tror du detta påverkar revisorernas arbete? Om 

ja, på vilket sätt? Om nej, varför inte? 

 

12. Tror du att revisorer arbetar på olika sätt beroende på ortens storlek? Vad tror du det kan beror 

på? 

 

13. Tror du att analysmodellen (som kontrollerar revisorns opartiskhet) har större betydelse i 

mindre/större orter? 

 

14. Hur vill du presenteras i vår uppsats, vill du vara anonym eller får vi använda ditt namn? 
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Bilaga 3 

Intervjufrågor till revisorer 

1. Hur länge har du arbetat som revisor? Hur länge har du jobbat på den aktuella revisionsbyrån? 

Vad har du för position idag? 

 

2. Är ert kontors medarbetare medlemmar i FAR? Varför/Varför inte?  

 

3. Har ni något samarbete med EBM? Om ja, hur ser det arbetet ut? Om nej, varför inte? 

 

4. I vilka branscher/företag är det vanligast att upptäcka ekobrott? Varför? 

 

5. Är det vanligt förekommande att upptäcka någon form av ekonomisk brottslighet som revisor? 

Vilka brott är vanligast? 

 

6. Vilken roll har revisorn när det gäller att förebygga ekobrott? 

 

7. Anser du som revisor att förebyggande av ekobrott ingår i dina arbetsuppgifter? Varför/Varför 

inte? 

 

8. Hur arbetar revisorer för att förebygga ekobrott idag? Kan arbetet bli bättre och i så fall på 

vilket sätt? 

 

9. Vi har läst om två olika metoder som används vid granskning (granskning av intern kontroll 

och substansgranskning), vilken väljer du oftast att använda? Vad avgör vilken du väljer?  

 

10. Har du deltagit i någon utbildning för hur revisorer skall arbeta brottsförebyggande? 

 

11. Vad ansåg/anser du om införandet av anmälningsplikten? 

 

12. Tror du att fler misstankar anmäls på grund av anmälningsplikten? 

 

13. Har du någon gång anmält vid misstanke om brott? Hur agerar du vid misstanke om brott? 

Vilken myndighet anmäler du misstanken till? 

 

14. Vilken tror du är den största anledningen till att ekobrott begås?  

 

15. Förekommer det att gärningsmannen inte är medveten om att ett ekobrott begås? Varför tror 

du att det kan vara så? Rättas felet till efter påpekandet? 

 

16. Tror du att bättre information angående påföljderna skulle leda till att ekobrotten minskar? 

 

17. Tror du att revisorer arbetar på olika sätt beroende på ortens storlek? Vad tror du det kan beror 

på? 

 

18. Tror du att analysmodellen (som kontrollerar revisorns opartiskhet) har större betydelse i 

mindre/större orter? 

 

19. Vad har du för åsikter om analysmodellen, kopplad till förebyggande av ekobrott? 

 

20. Revisorer har uppmärksammats mycket i media den senaste tiden med uttalande om att vara 

slarviga med att upptäcka brott vid revision. Har detta påverkat revisorernas arbete? Om ja, på 

vilket sätt? Om nej, varför inte? 
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21. Vi har hittat statistik från BRÅ som visar att anmälda brottsmisstankar (skattebrott och 

bokföringsbrott) har ökat med 300 % det senaste året i Örebro. Var tror du ökningen beror på? 

Har ni märkt av detta i ert arbete och i så fall på vilket sätt? 

 

22. Hur ser framtiden ut? Tror du att ekobrotten kommer att öka/minska? Kommer revisorer få en 

mer betydande roll vid bekämpning av ekobrott? 

 

23. Hur vill du presenteras i vårt arbete? Vill du vara anonym? 

 

 


