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Sammanfattning 
 
Nyckelord 
Revisionsplikt, avskaffad revisionsplikt, ekonomisk brottslighet, agentteorin. 
 
Syfte 
 
Syftet med studien är att bidra med förståelse för vilken roll revision har när det gäller att 
upptäcka, anmäla och förebygga ekonomisk brottslighet. Detta genom att, med stöd i 
agentteorin, studera hur relationen mellan företagen och staten påverkats mot bakgrund av att 
revisionsplikten för små aktiebolag har avskaffats och att en majoritet av alla aktiebolag idag 
inte anlitar någon extern revisor. Syftet med studien omfattar även att bidra till ökad förståelse 
för förändringar gällande synen på den externa revisionens brottsförebyggande funktion. 
 
Metod 
Studien har genomförts med kvalitativ metod. Vidare har ansatsen varit av abduktiv karaktär. 
Sekundärdata har insamlats från offentliga dokument, litterära verk och databaser för 
vetenskapliga artiklar vid Örebro universitet. Huvuddelen av det empiriska materialet är 
insamlat vid intervjuer med Ekobrottsmyndigheten, Brottsförebyggande rådet samt 
Skatteverket. 
 
Slutsatser 
Resultatet indikerar att extern revision bidrar till att upprätthålla god kvalitet på den 
finansiella informationen och att den dessutom har en försäkrande funktion. Studien påvisar 
även att det sannolikt rör sig om ett växande mörkertal av ekonomisk brottslighet på grund av 
ökad informationsasymmetri mellan staten och företagen till följd av lagändringen. Vidare 
identifieras en riskgrupp, nämligen nystartade företag, i vilka risken är stor att den 
ekonomiska brottsligheten ökat till följd av lagändringen. 



	   	   	  	  

 

Abstract 
 
Key words 
Mandatory auditing, abolition, economic crimes, agency theory. 
 
Purpose 
The purpose of this study has been to contribute to the knowledge about the role of external 
auditing in terms of preventing economic crimes, given the abolition of mandatory auditing 
for Swedish limited companies in 2010, by means of agency theory. The purpose also 
includes conducing increased understanding about changes in the opinion regarding the crime 
preventing role of external auditing.  
 
Methodology 
The study is based on a qualitative method where our approach was of an abductive nature. 
Secondary data has been collected from public documents, literary works and databases 
consisting of scientific articles at the University of Örebro. The main part of the empirical 
material stem from interviews with people from The Swedish Economic Crime Authority, 
Brottsförebyggande rådet and Skatteverket. 
 
Conclusion 
The result indicates that external auditing helps maintaining good quality regarding the 
financial information. It also provides an assuring dimension for the Swedish state. The study 
does not give any precise answers of the quantitative development regarding economic crimes 
in Sweden since 2010. Instead the study shows the risk for a possible rise in unreported 
crimes with an economic nature due to increased information asymmetry between the 
authorities and the companies. Also, business start-ups are identified as a high-risk group for 
an increased proportion of economic crimes. 
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1. Bakgrund 

___________________________________________________________________________ 
	   	  
I detta inledande kapitlet beskrivs bakgrunden till och bakomliggande diskussion kring 
lagändringen 2010.  
___________________________________________________________________________ 
 
 
I september 2006 beslutade den dåvarande regeringen att tillsätta en särskild utredning med 
uppdrag att, bland annat, se över reglerna för revision i små aktiebolag samt föreslå de 
regeländringar som krävdes för att slopa revisionsplikten för dessa (Justitiedepartementet 
2006). Vid den tidpunkten gjorde gällande regelverk klart att samtliga svenska aktiebolag 
hade en skyldighet att ha en auktoriserad revisor. Bakgrunden till att en förändring av dessa 
regler stod för dörren var ett inom EU pågående arbete med regelförenkling och en förbättring 
av konkurrenssituationen för europeiska företag och i slutändan Europas ekonomi. I ett 
meddelande från Europakommissionen, KOM (2006), föreslogs att en del i det arbetet var att 
sänka företagens administrativa kostnader med 25 procent fram till 2012. I ett ytterligare 
meddelande från Europakommissionen året därpå, KOM (2007), betonades de små och 
medelstora företagens kostnader för revision och redovisning som särskilt betungande. 
 
I regeringens budgetproposition för 2007 (Finansdepartementet 2006) uttrycktes att den 25-
procentiga kostnadsreduktionen skulle genomföras under en fyraårsperiod. Utredningen om 
revisorer och revision (2008), som leddes av före detta justitieråd Bo Svensson, presenterades 
i mars 2008 och hade till uppgift att föreslå sådana kostnadsreducerande åtgärder. Ett av 
utredningens förslag var att aktiebolag skulle undantas revisionsplikt om de inte överskred två 
av följande tre gränsvärden:  
 

• en balansomslutning om högst 41,5 miljoner kronor, 
• en nettoomsättning om högst 83 miljoner kronor eller 
• högst 50 anställda på helårsbasis. 

 
Efter remissutlåtanden från bland annat EBM (2008) och Riksrevisionen (2008), som pekade 
på utredningens brist på analys gällande risken för ökad ekonomisk brottslighet och ökat 
skattefel, reviderades gränsvärdena ner till följande: 
 

• en balansomslutning om högst en och en halv miljon kronor, 
• en nettoomsättning om högst tre miljoner kronor eller 
• högst tre anställda på helårsbasis. 

 
Sommaren 2010 röstade riksdagen igenom det reviderade förslaget och den nya lagen trädde i 
kraft den första november samma år. 
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Fyra år har fortlöpt sedan dess och lagändringens påverkan och effekter har diskuterats och 
analyserats utifrån olika perspektiv och synvinklar. Bland tidigare studier som genomförts, till 
exempel Hansson, Sahl & Sewerin (2011), Danielsson, Håkansson & Markanovic (2013) och 
Bajramovic, Bajramovic & Ergül (2014) har främst berörts hur kreditgivares syn på 
småföretagens kreditvärdighet förändrats sedan lagändringen. Detta bör till viss del begränsa 
utrymmet för vidare forskning inom just det området.  
 
I Utredningen om revisorer och revision (2008) beskrevs fördelarna, som tidigare nämnts, 
vara väsentliga kostnadsbesparingar för en stor andel företag samt en ökad konkurrens mellan 
andra revisions- och redovisningstjänster. Nackdelarna å sin sida menar utredningen är svåra 
att kvantifiera och att de främst präglades av revisorernas oro inför förlusten av sin 
monopolställning. Dock nämns att SKV och EBM pekar på risken för en ökad mängd 
skattefel och en allt mer utbredd ekonomisk brottslighet som resultat av lagändringen. Detta 
väckte vårt intresse att ta avstamp i en studie med fokus på det eventuella sambandet mellan 
de nya reglerna för revision och den ekonomiska brottslighetens utveckling sedan dess. I 
studien åsyftas extern revision och revisor om inget annat anges. 
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2. Problemdiskussion 

___________________________________________________________________________ 
	  
I detta kapitel diskuteras hur resultat och iakttagelser från tidigare forskning har legat till 
grund för studiens forskningsfråga. 
___________________________________________________________________________ 
	  
	  
Statistik från Brå (2014) tyder på att antalet brott av ekonomisk karaktär inte har ökat utan 
snarare minskat efter att den nya lagstiftningen trädde i kraft. En intressant fråga är om svaret 
på denna stagnation står att finna i den förändring som skett på revisionsområdet i små 
aktiebolag. Dan Brännström, generalsekreterare i FAR, menar att knappt hälften av alla 
aktiebolag som hade revision vid lagändringen 2010 har valt bort denna idag (Brännström 
2014). Av de nya företag som startats sedan 2010 är det enligt honom ungefär tre fjärdedelar 
som väljer att avstå från revision. Med andra ord har en betydande del av Sveriges ungefär 
450.000 aktiebolag idag ingen revisor. I dessa bolag saknas därmed en extern kontrollant och 
detta kan möjligen ha påverkat den ekonomiska brottslighetens utbredning under åren efter 
lagändringen. 
 
En förklaring till att en undersökning av lagändringens effekter på den ekonomiska 
brottsligheten ej gjorts är att de reella effekterna delvis varit svåra att utvärdera förrän på 
senare tid då det krävs att viss tid förflutit. Således borde utgångspunkten för en sådan ansats 
vara bättre nu än tidigare då fyra år har passerat sedan revisionsplikten avskaffades. SKV har 
under slutet av 2014 inlett en analys av lagändringens effekter som väntas vara färdig i mitten 
av 2015 (Hort 2014). Även EBM har enligt Lundin (2014) för avsikt att under 2015 vidare 
utreda hur den ekonomiska brottsligheten påverkats efter lagändringen. Tidigare forskning av 
bland andra Cohen & Felson (1979), Coleman (2001) samt Forsberg & Sjögren (2007) har 
med främst sociologisk, nationalekonomisk och kriminologisk utgångspunkt sökt förklara 
varför ekonomiska brott begås och vilka förutsättningar som måste föreligga för att så skall 
ske. 
 
Engström & Odén (2014) har visat att revisorer i mycket begränsad omfattning anmäler 
ekonomisk brottslighet. Undersökningen indikerar även att revisorer knappast är några 
experter på att upptäcka sådan brottslighet och att det inte heller är deras primära 
arbetsuppgift. I de fall revisorn ändå kunnat konstatera brott av ekonomisk karaktär menar 
författarna att dennes straffrättsliga kunskaper ofta är så bristfälliga att någon anmälan ej 
kommer till stånd.  
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Vidare bidrag kommer från Cehic & Johnsson (2009) som har försökt förutse hur den 
ekonomiska brottsligheten i Sverige skulle kunna påverkas av en lagändring innebärandes 
frivillig revision för vissa bolag. Författarna har undersökt hur den ekonomiska brottsligheten 
har förändrats i ett antal europeiska länder, däribland Finland, Danmark och Irland efter att 
revisionsplikten avskaffats i dessa. Slutsatsen i studien är att den ekonomiska brottsligheten ej 
påverkats i någon avsevärd mening efter avskaffandet av revisionsplikten. De menar dock att 
det skulle kunna förhålla sig på annat vis när det gäller Sverige på grund av näringslivets 
struktur och småföretagens utsatthet.  
 
Lagerlöf & Lindskog (2008) har genomfört en studie innan lagändringen trädde i kraft som 
sökt svar på hur den ekonomiska brottsligheten kommer att påverkas av densamma. Resultatet 
indikerar att lagändringens påverkan på den ekonomiska brottsligheten till mångt och mycket 
är avhängigt huruvida företagen med valmöjlighet kommer att välja bort revision eller ej. 
Underförstått kan detta tolkas som en antydan att revisionen fyller en brottsförebyggande roll. 
De menar att det vore intressant att ett par år efter lagändringen undersöka samma 
orsakssamband för att få en bättre bild av hur avskaffandet av revisionsplikten har påverkat 
den ekonomiska brottsligheten. Detta uttalande har bidragit till denna studies existens och ger 
densamma ytterligare relevans. 
 
Innan avskaffandet av revisionsplikten visade även Apelgren & Hägg (2005) att det är svårt 
att fastslå vilken brottsförebyggande effekt revision har. De poängterar att argumentet som 
framförs, att det saknas empirisk data som motiverar revisionsplikt, likaväl kan nyttjas som 
argument mot densamma. Vidare menar de att slopad revisionsplikt sannolikt skulle medföra 
ökade kostnader för både kontrollerande myndigheter och för de aktiebolag som skulle 
komma att beröras av lagändringen. Resultatet i denna studie skiljer sig således något från de 
slutsatser som dras av Cehic & Johnsson (2009) och Lagerlöf & Lindskog (2008). 
 
Avskaffandet av revisionsplikten innebär att företag kan välja bort revision. Detta innebär i 
sin tur att det brottsförebyggande arbete som revisorn eventuellt bidragit med går förlorat i de 
bolag som väljer bort funktionen. Staten har intresse av att företagen redovisar och inbetalar 
skatt på ett korrekt vis samt att den ekonomiska brottslighetens utbredning begränsas. 
Förhållandet mellan staten och företagen kan till viss del förklaras med agentteoretisk 
utgångspunkt. Enligt Artsberg (2005) uppstår denna typ av förhållande när den ena aktören 
har skyldighet att rapportera något till den andra, i detta fall främst finansiell information. För 
att staten ska försäkra sig om att företagen agerar i enlighet med statens intressen kan olika 
kontrollerande och övervakande åtgärder vidtas. Dessa åtgärder, exempelvis revision, är dock 
förenade med kostnader vilket leder till att överväganden gällande åtgärdernas omfattning 
måste göras (Jensen & Meckling 1976). 
 
Enligt ABL (SFS 2005:551) har revisorn från år 1999 en lagstadgad skyldighet att anmäla 
vissa brott av ekonomisk karaktär, bland annat bedrägeri, förskingring och bokföringsbrott. 
Det är vid brottsmisstanke mot den verkställande direktören eller styrelsen som skyldigheten 
att anmäla inträder. Revisorn har möjlighet att undvika att anmäla genom att be företaget 
åtgärda de funna bristerna om dessa beror på oaktsamhet. 
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Detta måste dock ske inom skälig tid från det att revisorn blivit uppmärksammad på 
felaktigheten. I och med denna anmälningsskyldighet har revisorn, enligt en rapport från Brå 
(2004), fått mer makt gentemot företagen när det gäller att förebygga ekonomisk brottslighet. 
Å andra sidan menar både Brå och revisorerna själva, enligt samma rapport, att deras primära 
uppgift inte är att anmäla brott utan snarare att arbeta för att, in i det längsta, undvika en 
anmälan. Denna bild är således kongruent med den som Engström & Odén (2014) uppmålar i 
sin studie. Revisorns arbete kan med denna utgångspunkt ses som brottsförebyggande vilket 
borde leda till en ökad risk att det begås fler fel och brott i företagen nu än tidigare.  
 
Coleman (2001), Alalehto & Larsson (2011) samt Jacobson, Magnusson, Romare, Sjögren & 
Thörn Berggren (2012) pekar på att det knappast finns en enskild förklaringsmodell eller teori 
som ensamt förklarar varför ekonomisk brottslighet existerar. De poängterar istället vikten av 
bidrag till förklaring och förståelse av fenomenet från olika vetenskapliga fält. Här finner vi 
en del av meningen med vår studie, nämligen att, med utgångspunkt i en agentteoretisk 
synvinkel, bidra till teoribildningen med förståelse för hur avsaknad av revision påverkar 
ekonomisk brottslighet.  
 
Att statistiken över anmäld ekonomisk brottslighet i princip är oförändrad sedan lagändringen 
2010 bekräftar Brå:s (2004) och Engström & Odéns (2014) slutsats om att revisorer i mycket 
begränsad omfattning anmäler brott. Deras bild av revision som en brottsförebyggande 
funktion delas även av Lagerlöf & Lindskog (2008) som undersökt hur den ekonomiska 
brottsligheten skulle komma att påverkas efter lagändringen. Deras resultat, att lagändringens 
effekt på den ekonomiska brottsligheten beror på i vilken utsträckning de företag som kan 
välja bort revision också kommer göra det, är intressant då det nu finns uppgifter för hur 
många företag som faktiskt gör det. Sammantaget väckte ovanstående problemdiskussion vårt 
intresse att undersöka lagändringens effekt på relationen mellan staten och företagen och den 
ekonomiska brottslighetens utveckling, med avseende på att en tidigare obligatorisk 
kontrollinstans numera är frivillig. 
 
Forskningsfråga: 
 

• Vilken effekt har avskaffandet av revisionsplikten i små aktiebolag haft på den 
ekonomiska brottslighetens utveckling? 
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3. Syfte 

___________________________________________________________________ 
 
I detta kapitel redogörs för hur vi har gått tillväga för att besvara forskningsfrågan. 
___________________________________________________________________ 
 
 
Syftet med denna studie är att bidra med förståelse för vilken roll revision har när det gäller 
att upptäcka, anmäla och förebygga ekonomisk brottslighet. Detta genom att, med stöd i 
agentteorin, studera hur relationen mellan företagen och staten påverkats mot bakgrund av att 
revisionsplikten för små aktiebolag har avskaffats och att en majoritet av alla aktiebolag idag 
inte anlitar någon extern revisor. Syftet med studien omfattar även att bidra till ökad förståelse 
för förändringar gällande synen på revisionens brottsförebyggande funktion. Offentliga 
utredningar och dokument kompletterat med intervjuer och statistik ligger till grund för 
studiet av vilka effekter revision har för att motverka ekonomisk brottslighet.  
 
Någon ansats att mer precist försöka bestämma storleken på mörkertal i statistiken eller några 
exakta siffror över hur den ekonomiska brottsligheten faktiskt har utvecklats görs inte. Istället 
bidrar studien till att på ett mer generellt plan generera förståelse kring revisionens funktion 
med hänseende på ekonomisk brottslighet och bidra till redan befintlig teori för att stärka den 
samlade förståelsen för fenomenet. 
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4. Teoretisk referensram 

___________________________________________________________________________ 
 
Kapitlet behandlar vetenskapliga teorier och tidigare forskning som är av relevans för att 
kunna analysera det empiriska materialet. Inledningsvis presenteras grundstenarna i 
agentteorin och hur det förhållandet kan appliceras på relationen mellan i studien utvalda 
aktörer. Därefter beskrivs revision på ett teoretiskt plan och innebörden av revisorns 
anmälningsskyldighet innan det till sist teoretiseras kring ekonomisk brottslighet och berörda 
organisationer. 
___________________________________________________________________________ 
 

4.1 Agentteorin 
 
Enligt Artsberg (2005) är agentteorin sprungen ur den uppmärksamhet om redovisningens 
politiska natur som uppstod under 1970-talet. Teoribildningen tar avstamp i den ekonomiska 
teorin vilken till mångt och mycket bygger på antaganden om rationalitet och 
nyttomaximering. Artsberg beskriver agentteorin med utgångspunkt i förhållandet mellan en 
agent och en principal där den förstnämnde är skyldig att redovisa något för principalen. Att 
agenten ofta har ett informationsövertag gentemot principalen, och dessutom ses som 
nyttomaximerande, ökar sannolikheten att denna informationsasymmetri utnyttjas av agenten 
för personlig vinning. Artsberg (2005) exemplifierar teorin med förhållandet mellan 
företagsledning (agent) och aktieägare (principal). Hon menar att för att reducera 
informationsasymmetrin, och därmed osäkerheten mellan dessa två, kan en revisor anlitas. 
 
Jensen & Meckling (1976) definierar agentkostnader som kostnader för principalen 
förknippade med att finansiera ett företag med externt kapital. Som en sådan nämns bland 
annat företagets kostnader för övervakning och kontroll, vilka har till uppgift att försäkra 
ägarna om att företagsledningen arbetar i deras intresse. Revision kan ses som en sådan 
kontrollerande åtgärd. Chow (1982) visar att detta agentteoretiska förhållande är en viktig 
faktor då företagsledningen skall besluta huruvida en extern revisor skall anlitas eller ej. 
Revisionen fyller här, på samma sätt som enligt Carrington (2014), en försäkrande funktion.  
 
Artsberg (2005) menar vidare att principalen inte uteslutande behöver vara företagets 
aktieägare utan det kan även vara någon annan av företagets intressenter. Sannolikt är 
företagsledning och ägare samma person i en stor andel av de små aktiebolag som berörs av 
revisionspliktens avskaffande. Detta innebär att något principal-agent-förhållande inte 
föreligger mellan företaget och dess ägare. I denna studie tillämpas istället agentteorin, likt 
hur Apelgren & Hägg (2005) tidigare nyttjat den, för att förklara förhållandet mellan företaget 
(agent) och staten (principal) i form av brottsbekämpande och skatteindrivande myndigheter.  
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Situationen illustreras i figur 1 nedan där den heldragna pilen symboliserar förhållandet 
mellan företaget och staten som har sin grund i kravet på företaget att avrapportera finansiell 
information. Revisorn modererar förhållandet mellan företaget och staten (den streckade 
pilen) genom att säkerställa den finansiella informationens riktighet. Avståndet mellan 
agenten och principalen (den heldragna pilens längd) beror på graden av 
informationsasymmetri, ett avstånd som i teorin blir längre vid avsaknad av en kontrollant. 
 
 
 

 

 

 
Figur 1. Förhållandet mellan staten och företaget sett ur ett agentteoretiskt perspektiv. Källa: 
Egen bearbetning av Apelgren & Hägg (2005). 
	  

4.2 Vad är revision och vilken funktion har den? 

 
Redan Montgomery (1916) menade att ett av flera viktiga syften med revision är att upptäcka 
oegentligheter och fel även om detta är underordnat syftet att förvissa sig om att företagets 
finansiella ställning speglas på ett korrekt sätt. Denna försäkran skulle enligt honom vara till 
nytta för ägare, exekutiv ledning och andra intressenter. Enligt Montgomery uppstod 
revisionen ur att affärsmän anlitade professionella redovisare att hjälpa dem i verksamheten. 
De ansåg att det värde relationen skapade vida överskred kostnaden att ha rådgivaren där och 
samarbetet fick en mer kontinuerlig karaktär. 
 
Revisionsteorier hör främst hemma inom det företagsekonomiska området som i sin tur 
influerats i betydande utsträckning av ett antal andra ämnesområden. Revision kan enligt 
Carrington (2014) ses ur ett nationalekonomiskt eller sociologiskt perspektiv. Enligt det 
nationalekonomiska synsättet ses revision som en försäkran, förbättring eller försäkring. Av 
dessa har främst de två förstnämnda synsätten accepterats i Sverige. Menon & Williams 
(1994) får i sin studie dock visst empiriskt stöd för att det tredje synsättet, försäkring, har en 
viss betydelse. De fann att investerare värdesätter att kunna få ekonomisk ersättning från 
revisorn i de fall där de förlitat sig på finansiell information som ej visar sig vara korrekt. 
Detta synsätt är inte det primära i Sverige men ändå värt att nämna i sammanhanget. 
 
 
 
 

Principal	  
Staten	  

Agent	  
Företaget	  

Kontrollant	  
Revisorn	  
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Carrington (2014) menar att i det fall revision ses som en försäkran innebär det främst en 
försäkran till ägarna att företagsledningen gör vad den ska. Denna problematik grundas i att 
företagsledningen ofta har ett informationsövertag gentemot ägarna och eventuellt skulle 
kunna utnyttja detta. När revision ses som förbättring ligger fokus snarare på att säkerställa att 
kvaliteten på den redovisade informationen motsvarar förväntningarna och på så vis reduceras 
informationsgapet mellan de ovan nämnda.  
 
Dessutom bidrar, enligt Carrington (2014), detta andra synsätt till att upprätthålla 
effektiviteten på kapitalmarknaderna. Detta eftersom finansiell information, och kvaliteten på 
denna, även är av värde för en publik massa av exempelvis potentiella investerare. Det kan 
med andra ord vara skadligt för samhället om investeringar görs i företag som inte är de mest 
effektiva, i detta fall på felaktiga grunder. Enligt Collis & Skerratt (2004) och Niemi, 
Kinnunen, Ojala & Troberg (2009) finns en uppfattning hos företagsledningen att revision 
bidrar till att förbättra kvaliteten på den finansiella informationen. 
 
Även Chow (1982) har undersökt i vilken utsträckning revision på frivillig basis efterfrågas 
genom att undersöka incitamenten för sådan hos företagsledningen i 165 företag. Resultatet i 
studien indikerar att den efterfrågan som finns för att anlita externa revisorer främst grundas i 
det kontrollbehov som finns mellan företagsledning och ägare. 
 
Inom den sociologiska traditionen finns enligt Carrington (2014) två perspektiv; endera ses 
revision som komfort eller som legitimering. Det förstnämnda synsättet är enligt författaren 
applicerbart både ur ett användar- och producentperspektiv. Detta synsätt kan sammanfattas 
som att ägare eller revisor skall känna sig komfortabel med att den information som lämnats 
är riktig. För intressenter, främst ägare, torde en trygghet kring att helhetsbilden är rättvisande 
vara av störst vikt medan en revisor även kan använda tankesättet vid granskning av enskilda 
poster i balansräkningen. Enligt Carrington finns stora likheter mellan komfortperspektivet 
och den nationalekonomiska synen på revision som förbättring. Då revision ses som 
legitimering menar han att när revisorn godkänner informationen så accepteras 
ställningstaganden i denna hos företagets intressenter. Forskning, normer och 
rekommendationer kring exempelvis hur ett fenomen skall redovisas kan ibland vara 
tvetydiga. En ren revisionsberättelse skänker enligt detta perspektiv informationen legitimitet 
trots att svåra ställningstaganden har gjorts. 
 
FAR (2006) visar med hjälp av en intressentmodell för vilka intressenter revisionen fyller en 
viktig funktion. Aktörer som har nytta av revisionen är enligt denna bland annat ägare, 
företagsledning, kreditgivare och stat & kommun. I denna studie intas ett perspektiv som 
fokuserar på förhållandet mellan staten och företagen. Studien har för avsikt att förklara 
revisionens roll för att stävja ekonomisk brottslighet. 
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4.2.1 Revisorns anmälningsskyldighet 
	  
I en rapport från Brå (2004) menas att revisorn har ett förtroendekapital att vårda gentemot sin 
klient vilket kan innebära att denne underlåter att göra en anmälan vid misstanke om brott. 
Den skada som ett sådant handlande eventuellt leder till skulle vida överskrida en förlust till 
följd av att klienten förloras. Däremot menar en majoritet av revisorerna i samma rapport att 
de vill vara säkra på sin sak innan de anmäler då en anmälan utan grund kan leda till både 
skadeståndskrav och försämrad eller förlorad kundrelation. Bara att vara del i en utredning 
gällande misstanke om ekonomisk brottslighet kan drabba både revisorn och företaget mycket 
hårt. Vidare lyfts i rapporten vissa för revisorn försvårande omständigheter gällande dennes 
möjlighet att upptäcka ekonomisk brottslighet, bland annat dokumentförfalskning. 
 
Det handlar enligt rapporten (Brå 2004) om att revisorerna, med anmälningsskyldigheten i 
ryggen, har fått mer muskler att sätta till vid en situation där revisorn menar att någonting 
exempelvis måste rättas till i redovisningen. Detta rimmar väl med vad revisorerna själva 
uppger, nämligen att 47 procent av de tillfrågade revisorerna använt anmälningsskyldigheten 
på detta vis.  
 
Revisorerna själva menar i samma rapport (Brå 2004) att anmälningsskyldigheten knappast 
verkar brottsförebyggande och pekar bland annat på att företagen inte är medvetna om 
lagstiftningens existens. Indikationer finns dessutom på att revisorer, efter 
anmälningsskyldighetens införande, mer noggrant väljer ut skötsamma klienter för att inte 
hamna i situationer där det blir aktuellt att göra en brottsanmälan. Detta anser Brå (2004) vara 
problematiskt på så vis att det möjliggör för och stimulerar till samarbete mellan icke 
skötsamma företag och oseriösa revisorer. 
 
Beasley, Carcelo, & Hermanson (1999) undersökte revisionsberättelser i 141 amerikanska 
företag i vilka det konstaterats oegentligheter. Det visade sig att 78 av de 141 
revisionsberättelserna som lämnats, för den senaste finansiella informationen innan 
avslöjandet, var helt utan anmärkningar. I drygt 55 % av de undersökta fallen har således 
revisorerna ej upptäckt några felaktigheter trots att sådana funnits.  
 

4.3 Ekonomisk brottslighet 
 
Ekonomisk brottslighet, eller ekobrott, finns inte under en egen paragraf i lagtexten utan är 
istället ett kriminologiskt samlingsbegrepp för flera olika brott Jacobson et al. (2012). Det 
finns inget generellt svar på vilka brott som klassificeras som ekobrott i Sverige då 
myndigheter och lagstiftare har andra definitioner gällande hur begreppet ska användas än vad 
som har uttryckts i forskningssammanhang. Avsaknaden av en övergripande klassificering av 
ekonomisk brottslighet är inte bara en nationell företeelse utan det saknas även internationellt. 
En av anledningarna till detta är enligt Jacobson et al. (2012) att ekonomisk brottslighet är ett 
globalt fenomen som ser olika ut i olika delar av världen då det är helt beroende av 
nationalstaternas ekonomiska struktur, rättssystem och samhällsklimat. 
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Problemen med ekonomisk brottslighet länder emellan skiljer sig därmed i större utsträckning 
än andra typer av brottslighet som tenderar ha en mer samstämmig lagstiftning ur ett globalt 
perspektiv. 
 
Vidare beskriver Jacobson et al. (2012) ekonomisk brottslighet som ett fenomen som sträcker 
sig långt tillbaka i tiden. Brott mot handelslagar för att öka företagens vinst under medeltiden 
och brott mot tullavgifter under 1800-talet nämns som historiska exempel. Trots detta dyker 
begreppet ekonomisk brottslighet som samlingsterm inte upp i Sverige förrän i en artikel i 
Dagens Nyheter 1970 (Lindgren 2000). I januari 2015 ger en sökning på Google på 
“Ekonomisk brottslighet” över 400 000 träffar. Under de drygt 40 år som fortlöpt sedan 1970 
har denna, till en början okända, term diskuterats flitigt i både massmedia och på riksdags- 
och regeringsnivå. Diskussionen har utmynnat i ett flertal offentliga utredningar och att stora 
resurser lagts ner på forskning om den ekonomiska brottsligheten då den i flera fall setts som 
ett hot mot det ekonomiska systemet, välfärden och i vissa fall även demokratin. Detta då det, 
enligt Jacobson et al. (2012), medför en snedvriden konkurrens där laglydiga företag riskerar 
att konkurreras ut samt stora budgetproblem i och med de uteblivna medlen i form av skatt 
som är ämnat för finansiering av den offentliga sektorn. 
 
Diskrepansen gällande definitionen av ekobrott myndigheter emellan gör det än mer komplext 
att ta del av statistik och debatter då det inte är tydligt vilken definition eller klassificering 
som åsyftas. Därför är en presentation av myndigheterna som arbetar med och mot den 
ekonomiska brottsligheten och vilka definitioner av ekonomisk brottslighet de jobbar efter 
nödvändig. 
 

4.3.2 Brottsförebyggande rådet 
 
Brå beskriver på sin hemsida (Brå 2014) sig själva som “en myndighet som verkar för att 
brottsligheten minskar och tryggheten i samhället ökar”. De arbetar på uppdrag av regeringen 
med att ta fram fakta och sprida kunskap om brottslighet och brottsförebyggande arbete. 
Enligt Sporre & Standar (2006) har statistik över anmälda brott funnits i Sverige sedan 1950 
och sedan 1994 är det Brå som ansvarar för den officiella kriminalstatistiken. Officiell 
statistik framställs enligt regeringens föreskrifter och används för bland annat forskning och 
utredningsverksamhet (SFS 2001:99). 
 
I och med att ekonomisk brottslighet, som tidigare nämnts, inte är en beteckning på ett särskilt 
brott finns det inte heller någon generell statistik över antalet anmälda ekonomiska brott. 
Däremot är det möjligt att via Brå:s statistikdatabas (Brå 2014) ta fram underlag för de brott 
som ingår i benämningen och därmed träder deras definition av ekonomisk brottslighet fram. 
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De brott som ingår i Brå:s definition av ekonomisk brottslighet är brott mot: 
 

• skattebrottslagen, 
• borgenärsbrott, 
• förskingring, 
• undandräkt, 
• trolöshet mot huvudman, 
• brott mot insiderlagen, 
• brott mot aktiebolagslagen och 
• brott mot lagen om näringsförbud. 

 
De vanligaste anmälda och lagförda ekobrotten är enligt Sporre & Standar (2006) 
bokföringsbrott, brott mot skattebrottslagen och borgenärsbrott.  
 

4.3.3 Vilka företagare begick ekonomiska brott tidigare? 
 
1987 tillsatte Nordiska ministerrådet, som är de nordiska regeringarnas officiella 
samarbetsorgan, en arbetsgrupp som undersökte olika möjligheter att effektivisera 
revisorsprofessionen som ett led i kampen mot den ekonomiska brottsligheten. Resultatet, 
“Revisorn och ekonomisk brottslighet”, publicerades i bokform (Moberg 1992). Där 
konstateras tidigt att det föreligger synnerliga svårigheter att diskutera revisionens effektivitet 
och funktion i förhållande till den ekonomiska brottsligheten. Detta då antalet fall som 
upptäcks är liten och att det saknas undersökningar som specifikt studerar skillnaden mellan 
straffbara handlingar som skett i revisorspliktiga och icke-revisorspliktiga verksamheter. 
 
Då upptäcktsrisken för ekonomisk brottslighet är liten menar Moberg (1992) att den offentliga 
kontrollapparaten, där revisorer ingår, själva måste stävja den utan medverkan av de som 
utsatts för brottet. Därför poängteras det väsentliga i att revisorerna utför en effektiv kontroll 
av verksamheten och att den i viss utsträckning förhindrar ekonomisk brottslighet. 
 
Moberg (1992) presenterar även en förenklad klassificering av företagsledares förhållande till 
ekonomisk brottslighet där de delas in i tre olika grupper. Dessa är (1) seriösa företagsledare 
vars intention är att driva en laglydig verksamhet men som på grund av okunnighet och/eller 
likgiltighet begår kriminella handlingar, (2) företagsledare som på grund av dålig ekonomisk 
situation eller den ringa risken för att bli upptäckt begår ekonomisk brottslighet och (3) 
cyniska företagsledare som utnyttjar alla möjligheter som finns, lagliga eller ej, för att erhålla 
maximal ekonomisk vinning. Vidare menas att dessa tre grupper måste påverkas på olika sätt 
för att förhindra att de begår ekonomiska brott vilket innebär att revisorn får ikläda sig olika 
roller. Grupp 3, de cyniska företagsledarna, påverkas främst av en ökad risk för upptäckt och 
skärpt straff vilket för revisorn i praktiken innebär en roll som polis. 
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För grupp 1 och 2 menar Moberg (1992) istället att det mest effektiva sättet att förhindra 
ekonomisk brottslighet är att revisorn bör arbeta som en kontrollerande åtgärdare. Angående 
omfattningen av den ekonomiska brottsligheten inom dessa två grupper redovisas inga direkta 
uppgifter men det framhålls ändå ett antagande om att en majoritet av överträdelserna sker i 
grupp 1 och 2. Enligt Nordiska ministerrådet (Moberg 1992) skulle det kunna tala för att 
utvidga området för revisionsplikt även om det inte nödvändigtvis innebär en minskning av 
den ekonomiska brottsligheten. De menar att de cyniska företagsledarna, grupp 3, har stora 
möjligheter att tillägna sig ekonomisk vinning trots att krav på revision föreligger. Däremot 
förs en diskussion kring att en minskning av det revisionspliktiga området inte behöver leda 
till en generell ökning av den ekonomiska brottsligheten. Detta då de interna kontrollerna i 
företaget redan innehar en central skyddsfunktion i företagets eget syfte att förhindra sådana 
handlingar. 
 

4.3.4 Ekobrottsmyndigheten  
 
EBM bildades 1998 och är en åklagarmyndighet där poliser, åklagare och ekorevisorer arbetar 
med att analysera utvecklingen och bekämpningen av den ekonomiska brottsligheten. Det är 
en samordnande myndighet som informerar allmänheten, media och andra myndigheter om 
ekonomisk brottslighet samt tar fram förslag till författningsändringar med ambitionen att 
underlätta och effektivisera brottsbekämpningen. Myndighetens huvudsakliga fokus ligger på 
de grova ekonomiska brotten men även på brott med lägre straffvärde där lagföringen har ett 
förebyggande syfte (EBM 2014). 
 
Enligt Jacobson et al. (2012) arbetar EBM inte efter någon särskild definition av ekonomisk 
brottslighet. Istället anges i en förordning (SFS 2007:972) regeringens instruktioner för vilka 
typer av brott myndigheten ska utreda. I dokumentet framgår att ekonomisk brottslighet 
innefattar främst skattebrott, konkursrelaterade brott, omfattande förmögenhetsbrott inom 
näringsverksamhet och EU-bedrägerier. 

 

4.3.5 Vilka företagare begår ekonomiska brott idag?  
 
I oktober 2014 utgav EBM en lägesbild (EBM 2014) över den ekonomiska brottsligheten i 
Sverige. Den beskriver hur brottsligheten har utvecklats under det senaste året och hur den 
framtida utvecklingen kan komma att se ut. Beskrivningen baseras på statistik över skäligen 
misstänkta personer som utretts av myndigheten under 2013 kompletterat med externa och 
interna intervjuer. Utöver uppgifterna att bokföringsbrott, skattebrott och försvårande av 
skattekontroll tillsammans utgör ungefär 80 % av brottsmisstankarna redovisas även olika 
bakgrundsfaktorer hos de personer som figurerar i statistiken. Exempel på sådana faktorer är 
skulder, inkomster och tidigare misstankar och domar. En ytterligare bakgrundsfaktor är 
något EBM valt att kalla aktörstyp. Via intervjuer har de identifierat och kategoriserat fem 
olika aktörstyper som finns representerade inom den ekonomiska brottsligheten för att kunna 
arbeta fram förebyggande åtgärder och strategier.  
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Dessa aktörstyper är småföretagare, målvakter/bulvaner, näringsidkare med ekobrott som 
affärsidé, specialister/möjliggörare och personer med koppling till grov ekonomisk 
brottslighet. Kategorin småföretagare utgör majoriteten av de som utreds av EBM.  
 
Huvudgruppen som EBM valt att kalla småföretagare delas i sin tur in i två undergrupper; (1) 
de som “avsiktligt fuskar med bokföring, oredovisade intäkter eller inköp av varor och 
tjänster för privat bruk” och (2) de som inte har ett lika tydligt uppsåt och “begår brott på 
grund av dålig ekonomi, privata skäl, slarv, okunskap eller oaktsamhet” (EBM 2014). Dessa 
undergrupper av aktörstypen småföretagare liknar till mångt och mycket de klassificeringar 
som Nordiska ministerrådet (Moberg 1992) presenterat, om än mer utvecklade och 
preciserade. Vidare menar EBM att grunden i de flesta brott som begås finns i företagarens 
okunskap och att denne inte förstår sitt ansvar fullt ut. Ett exempel som nämns är att 
företagaren tror att ansvaret för bokföringen upphör när en extern redovisningskonsult eller 
bokförare anställs. 
 
Av de 8031 personer som var misstänkta för brott 2013 var 5184 av dem, närmre 65 %, enbart 
misstänkta för ekobrott och saknade misstanke eller dom sedan tidigare (EBM 2014). Detta är 
en ökning med 8 procentenheter från föregående år. I rapporten framställs en hypotes gällande 
att denna grupp till stor del utgörs av aktörstypen småföretagare som beskrivits ovan.  
 
Ovanstående redogörelse för den ekonomiska brottslighetens lägesbild 2014 förstärker EBM:s 
tidigare uttalanden, som bland annat gjorts i en artikel av Halling (2005), där myndigheten 
uttryckt att revisionen spelar en stor roll när det gäller att bekämpa denna brottslighet, främst 
den som grundas i oaktsamhet. Hon menade vidare att ett eventuellt avskaffande av 
revisionsplikten i små företag skulle kunna leda till en ogynnsam utveckling för de 
ekonomiska brott som hade kunnat undvikas med revisorns hjälp. 
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5. Metod 

___________________________________________________________________________ 
 
I detta kapitel redogörs för hur insamlandet av empiriskt material och analys av detsamma 
genomförts. Dessutom diskuteras de metodologiska överväganden som gjorts för att 
upprätthålla god kvalitet på studien. I slutet på kapitlet presenteras den analysmodell som 
utgjort utgångspunkt i analysen.  
___________________________________________________________________________ 
 

5.1 Utformning och tillvägagångssätt 
 
Teorier inom ämnesvalet karaktäriseras knappast av enhetlighet kring vad revision är och hur 
det påverkar den ekonomiska brottsligheten. Teoribildningens institutionella karaktär har setts 
som en förutsättning vid de metodologiska överväganden som gjorts. För att insamla det 
empiriska material, som varit en förutsättning för att kunna besvara forskningsfrågan, har en 
kvalitativ strategi använts. 
 
I analyskapitlet kan det ibland ses som att delar av befintlig teori förkastas eller verifieras. Det 
är dock inte främst på detta vis studien kan bidra till teoribildningen utan snarare genom att 
generera ny kunskap kring revisionens betydelse för att stävja ekonomisk brottslighet. 
Diskussion kring likheter och skillnader mellan det empiriska materialet och befintlig 
forskning om revisionens roll görs istället för att synliggöra nyanser i insamlad data. Metoden 
för datainsamling och analys kan därmed inte sägas utgå från en renodlat deduktiv ansats, 
som tar avstamp i en på förhand vedertagen premiss, eller en induktiv ansats där slutsatser 
härleds från empiriska slutsatser. 
 
Istället kan metoden beskrivas vara av abduktiv karaktär vilket enligt Alvesson & Sköldberg 
(2009) innebär att tillvägagångssättet växlar mellan induktion och deduktion. I likhet med en 
induktiv ansats börjar en abduktiv undersökning i empirin men utan att förkasta teoretiska 
antaganden. I den aspekten menar Alvesson & Sköldberg att abduktion ligger närmre 
deduktion än induktion. Författarna påpekar dock att det är viktigt att abduktion inte är en 
blandning av de två ansatserna och att det inte heller får bli reducerat till enbart en av dem. 
Med en abduktiv ansats utvecklas det empiriska användningsområdet under hela processen 
samtidigt som teorin, och det övergripande mönstret, även justeras och omdefinieras. 
Alvesson & Sköldberg hävdar också att en abduktiv ansats är starkare än de andra två 
ansatserna för att förklara en situation då det ger en större möjlighet till en helhetsförståelse. 
Det är i alla lägen inte renodlad teori som ligger till grund för studiens resultat utan även 
empiriskt material och antaganden från vår sida. 
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För att kunna besvara den övergripande forskningsfrågan identifierades två sekundära 
frågeställningar som först krävde svar. 
 

• Varför har antalet anmälda ekobrott inte ökat trots avskaffandet av revisionsplikten? 
 

• I vilken omfattning bidrar revision till att förebygga ekonomisk brottslighet? 
 
Dessa sekundära frågeställningar, tillsammans med myndighetsrapporter och statistik, låg till 
grund för utformningen av de intervjuguider som nyttjades vid primärdatainsamlingen. 
Intervjuer genomfördes med personer från EBM, SKV och Brå, samtliga med erfarenhet och 
kunskap inom områdena revision och ekonomisk brottslighet. Under rubriken ”Primärdata” 
redogörs för hur intervjuguiderna utformats. 
 

5.2 Sekundärdata 
 
Sekundärdata i form av myndighetsdokument och rapporter, offentliga utredningar, 
propositioner, remissyttranden och uttalanden som behandlar ämnesområdet revision har 
sammanställts. Angående det empiriska materialet från sekundära källor är det, enligt Bryman 
& Bell (2013), särdeles viktigt att inta ett källkritiskt perspektiv. Detta gäller framförallt 
rapporter och uttalanden av personer och organisationer som har ett eventuellt intresse av att 
påverka diskursen eller opinionen på området. Vi har ändå ansett det både nödvändigt och 
viktigt för vår studie att inkludera åsikter av detta slag för att kunna nyansera den 
sammanvägda bilden av farhågor och faktisk utveckling. 
 
Genom att studera offentliga dokument över en längre tidsperiod var det möjligt att betrakta 
hur synen på revision som en brottsförebyggande åtgärd förändrats med tiden. Vi har 
undersökt hur sambandet mellan revision och ekonomisk brottslighet har uttryckts och 
framställts i dokument från 1980-talet fram till lagändringen 2010. Dessutom har det 
insamlade materialet bidragit till att bygga en kunskapsbas hos oss vilken varit till stor nytta 
för att på bästa möjliga vis utnyttja intervjutillfällena vid primärdatainsamlingen. 
 

5.3 Primärdata 
 
För att insamla ytterligare empiriskt material, utöver det som inhämtats sekundärt, 
genomfördes tre intervjuer. De två första genomfördes på traditionellt sätt genom ett faktiskt 
möte med respondenten på dennes arbetsplats. Respondenterna valdes ut mot bakgrund av 
den insamling och bearbetning av sekundärdata som föregick primärdatainsamlingen. Brå, 
EBM och SKV utkristalliserades som viktiga aktörer för sammanställandet av statistik över 
och bekämpandet av den ekonomiska brottsligheten. Inom nämnda organisationer fick vi 
dessutom möjlighet att intervjua personer med god kännedom om organisationens funktion 
och arbetssätt vilket var av stor betydelse då det krävdes sådan kännedom för att besvara flera 
av frågorna. 
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Inför intervjuerna arbetades en intervjuguide fram för att på bästa sätt utnyttja tillfället att 
insamla relevant empiriskt material. Guiden innehöll teman med frågor som med hjälp av 
analysmodellen, som presenteras i figur 2, ordnats i en logisk följd för att få en viss struktur 
på intervjun. Vi var dock noggranna med att inte ha en allt för rigid struktur på guiden utan vi 
lämnade en möjlighet till en mer samtalsliknande diskussion kring ämnet. Intervjuguiderna 
återfinns i bilaga 1, 2 och 3. 
 
Enligt Bryman & Bell (2013) är graden av standardisering en viktig aspekt att beakta för att 
lyckas fånga upp empiriska fenomen som kan komma att ha stor betydelse för 
undersökningen och inte begränsa respondenten i intervjusituationen. Vi strävade efter 
objektivitet vid intervjutillfällena i så stor utsträckning som möjligt för att inte äventyra 
kvaliteten på det insamlade materialet.  
 
Att uppnå full objektivitet är inte möjligt, och enligt Gubrium & Holstein (1997), inte lika 
viktigt vid kvalitativa intervjuer som vid kvantitativ datainsamling. De menar att vid 
kvalitativa intervjuer är intervjuaren mer fri att ta upp nya ämnen och nya angreppssätt under 
samtalets gång. Detta var något som nyttjades för att i största möjliga mån styra samtalet till 
att passa frågeställningen i vår studie. Warren (2002) menar att i vissa former av kvalitativa 
intervjuer ska intervjuobjektet ses som en person som skapar mening i interaktionen med 
personen som gör intervjun. Hon påpekar att en sådan form av intervju därmed är 
konstruktivistiskt orienterad där syftet är att intervjuobjektets uttalanden ska tolkas av 
frågeställaren. Detta synsätt låg till grund för hur intervjuerna planerades och genomfördes 
samt hur intervjuobjektens uttalanden presenteras och analyseras mot sekundärdata och 
tidigare forskning. Motiveringen till detta tillvägagångssätt grundas i vår vilja att kunna tolka 
intervjuobjektens relativt fria redogörelser över den ekonomiska brottslighetens utveckling. 
Då intervjuobjekten besitter lång erfarenhet och stor kunskap inom ämnesområdet ansåg vi 
det föreligga stor sannolikhet, att för studien relevanta uttalanden, skulle framkomma om 
frågorna lämnade utrymme för längre och friare resonemang. 
 
Intervjun med Katinka Hort på SKV genomfördes per telefon vilket omintetgjorde vår 
möjlighet att utläsa någonting ur respondentens kroppsspråk. Detta kan enligt Bryman & Bell 
(2013) ses som en svaghet för denna typ av intervju men vi anser ändå att vi lyckats fånga en 
korrekt helhetsbild. Förfarandet besparade dessutom både oss och respondenten tid. I detta 
fall fick sistnämnda argument väga tyngst främst beroende på det fysiska avståndet mellan 
respondent och författare. 
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5.4 Analysmetod 
 
I figur 2 presenteras den analysmodell som använts vid analysen av det empiriska materialet. 
Figuren är en utveckling av det agentteoretiska förhållande som beskrivs i figur 1 och kan 
förklaras med hjälp av den teoretiska referensramen och studiens syfte. Revisionens 
modererande funktion är här uppdelad i dess, enligt den teoretiska referensramen, 
huvudsakliga syften. Bland annat beskriver Carrington (2014) revision primärt som en 
försäkran mellan agenten och principalen i ett agentteoretiskt förhållande och detta synsätt 
utgörs av rutan ”Kontroll/Försäkran”. Carrington ser alternativt revision som förbättring, i 
detta fall främst med tanke på den finansiella informationens kvalitet. I analysmodellen kan, 
enligt rutan ”Kvalitetsförbättring”, revision bidra till att förbättra kvaliteten på redovisning 
och annan finansiell information. Revision kan även, enligt rutan ”Anmälan”, bidra till att 
felaktigheter och brott anmäls till åklagare. Då antalet brott som anmäls av revisorer är 
marginellt i sammanhanget blir denna del av modellen av sekundär karaktär. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    
 
 
 
 
 Figur 2. Analysmodell. Källa: Egen. 
 
 
Vid analysen har ett tillvägagångssätt använts som liknar det som Rennstam & Wästerfors 
(2011) redogör för. De menar att det första steget vid analys av kvalitativ data är att sortera 
det insamlade materialet för att skapa överskådlighet. Därefter inleds en process där vissa 
delar av materialet lyfts fram, denna del av analysen benämner Rennstam & Wästerfors som 
”att reducera”. I analysens tredje och sista del argumenteras för de mönster som iakttas i det 
reducerade materialet. Dessutom ställs i denna del de mönster som observerats mot de teorier 
och studier som lyfts i den teoretiska referensramen. 

Anmälan 

Principal 
Staten 

Agent 
Företaget 

Kontrollant 
Revisorn 

Kontroll/Försäkran Kvalitetsförbättring 
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6. Empiri 

 
___________________________________________________________________________ 
 
I detta kapitel presenteras det empiriska material som insamlats, dels sekundärt via offentliga 
dokument och dels primärt via intervjuer med EBM, Brå och SKV. 
___________________________________________________________________________ 
 

6.1 Offentliga dokument 
 
Från analysmodellen i figur 2 konstateras att revision, enligt tidigare forskning, på olika sätt 
bidrar till minskad ekonomisk brottslighet. Genom att studera offentliga dokument 
publicerade över en längre tidsperiod innehållandes just utredningar kring revisionens 
brottsförebyggande roll skapas en tydlig illustration över hur diskussionen har förts över åren. 
Figur 3 är en tidslinje där uttalanden kring revision och dess brottsförebyggande roll har 
hämtats från propositioner, regeringsskrivelser och offentliga utredningar mellan åren 1979 
och 2008.  
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

 

 

 
 

Figur 3. Egen bearbetning av offentliga dokument. 
	  

”Frekvensen av 
ekonomisk brottslighet 
torde vara avsevärt större 
i de bolag där 
kvalificerad revisor inte 
erfordras eller för vilka 
revisionsskyldighet för 
närvarande inte finns.” 

”Det är angeläget att på olika sätt bekämpa 
ekonomisk brottslighet och andra 
oegentligheter som kan förekomma i 
samband med näringsverksamhet. 
Åtskilliga åtgärder har också genomfört i 
detta syfte under senare år. Det är 
uppenbart att en effektiv och sakkunnig 
revision har stor betydelse när det gäller att 
förhindra och motverka de angivna 
missförhållandena.” 

”Externrevisorerna 
har en viktig roll när 
det gäller ekonomisk 
brottslighet.” 

”Att undanta mindre 
aktiebolag från 
revisionsplikt skulle 
påtagligt öka risken 
för ekonomisk 
brottslighet och andra 
oegentligheter i 
sådana bolag.” 

”Att undanta mindre 
aktiebolag från 
revisionsplikt skulle 
påtagligt öka risken för 
ekonomisk brottslighet i 
sådana bolag.” 

”Det finns i och för sig 
inte anledning att i detta 
sammanhang anta annat 
än att revisionen har ett 
värde för skattekontrollen 
och bekämpandet av 
ekonomisk brottslighet.” 

”SKV och EBM pekar också på 
möjligheten att skattefelet ökar och 
den ekonomiska brottsligheten 
breder ut sig om revisionsplikten 
avskaffas.” 
”De negativa effekterna är däremot 
svåra att kvantifiera och de påstådda 
nackdelarna med att avskaffa 
revisionsplikten präglas mycket av 
den oro revisorerna känner inför 
utsikterna att förlora en 
monopolställning och utsättas för en 
hård konkurrens på en marknad i 
snabb förändring.” 

Prop 1979/80:143  

Regeringens skrivelse 
1994/95:217 

SOU 1995:44 

Prop 1997/98:99 

SOU 2008:32  

SOU 2007:56 

Prop 1981/82:171 



	   26	  

6.2 Statistik från Brottsförebyggande rådet 
 
Vi har valt att studera statistik över antalet anmälda brott och hur denna har utvecklats och 
inte utvecklingen gällande antalet fällda domar. I ett scenario där antal lagförda personer 
undersöks kommer polis- och domstolsväsendets effektivitet implicit att inkluderas. Att 
utvärdera dessa samhällsfunktioners effektivitet och funktion är inte en del av syftet med 
denna studie. 
 
SKV:s och EBM:s uttalanden i Utredningen om revisorer och revision (2008) indikerar att oro 
fanns för vilka konsekvenser ett avskaffande av revisionsplikten kunde komma att få 
framöver. Som tidigare nämnts har den ekonomiska brottsligheten, statistiskt sett, knappast 
ökat. Däremot råder viss oklarhet kring huruvida denna statistik är representativ för den 
utveckling som faktiskt varit för handen under åren efter att revisionsplikten avskaffats för 
små företag. 
 
Figur 4 har genererats från Brå:s statistikdatabas (Brå 2014) och innefattar antalet anmälda 
brott, som inkluderas i Brå:s tidigare nämnda definition av ekonomisk brottslighet, under 
tidsperioden 2003-2013. Att göra en jämförelse över en längre tidsperiod än så blir 
problematiskt eftersom det då uppstår kvalitetsproblem som begränsar statistiken. Då Brå 
började ansvara för den officiella kriminalstatistiken först 1994, och relevanta uppgifter om 
huruvida tidigare ansvarigas (SCB) metoder liknar eller skiljer sig från Brå:s, exkluderas åren 
innan 1994. Enligt Brå (2014) försämrades dessutom indataleveransen under 1994 och ett par 
efterföljande år på grund av omorganiseringar av polismyndigheten, varför dessa också 
exkluderas i jämförelsen. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figur 4. Statistik över anmälda ekonomiska brott i Sverige 2003-2013. Källa: Brå (2014) 
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Under 1999 genomförde Brå dessutom stora omläggningar av sitt statistiksystem vilket enligt 
dem själva lett till både tillfälliga och permanenta förändringar i brottsstatistiken. Den största 
förändringen innebar att de nu hämtar uppgifterna direkt ifrån polisens och åklagarnas 
ärendesystem vilket innebär att statistiken för åren 1999 och 2000 kan ha påverkats. Med 
hänsyn till ovanstående uppgifter samt att ett par år fortlöpt sedan den senaste större 
förändringen i insamlingsförfarandet förmodas systemet uppnått en viss stabilitet. 
 

6.2.1 Skatte- och borgenärsbrott 
 
Under åren 2007 och 2008 redovisades en större mängd anmälda ekonomiska brott än tidigare 
vilket illustreras i figur 4. Den främsta orsaken till uppgången är att betydligt fler skatte- och 
borgenärsbrott anmäldes, vilket kan ses i figur 5. Då dessa brottskategorier utgör en 
betydande delmängd av brotten i figur 4 blir påverkan på den ekonomiska brottslighetens 
utveckling därefter. Förklaringen till det ökade antalet anmälningar, och enligt Brå en 
förbättring av statistiken, berodde på att ett nytt ärendehanteringssystem introducerades hos 
åklagarmyndigheten. Det innebar att Brå nu, till skillnad från tidigare, fick information om 
anmälda skatte- och borgenärsbrott där det inte fanns någon misstänkt person eller där 
misstankegraden var lägre än skäligen. Statistiken över dessa två brottstyper under 2007 och 
2008 går således inte att jämföra med tidigare års statistik. Följaktligen blir det därmed 
problematiskt att göra detsamma med statistiken över den ekonomiska brottsligheten i stort då 
uppgången i antalet anmälda skatte- och borgenärsbrott utgör en betydande del av den totala 
uppgången. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figur 5. Statistik över anmälda skatte- och borgenärsbrott i Sverige 2003-2013.     
Källa: Brå (2014) 
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Enligt Benny Lindroos, utredare hos Brå, berodde den kraftiga ökningen av antalet anmälda 
ekonomiska brott mellan 2007-2008 sannolikt även på att “myndigheterna skärpte sina 
kontrollinsatser” (Westerlund 2008). Därmed uppstår frågan kring huruvida revision är ett 
effektivt sätt att upptäcka ekonomisk brottslighet eller om det finns mer effektiva 
angreppssätt. 
 

6.3 Intervju med Lars Korsell, enhetschef på Brottsförebyggande rådet 
 
___________________________________________________________________________ 
 
En intervju har genomförts med Lars Korsell som är enhetschef på Brå. Intervjun berör bland 
annat den offentliga statistik som Brå publicerar, aktiebolaget som arena för ekonomisk 
brottslighet samt revisorns roll som brottsförebyggare. 
___________________________________________________________________________ 
 

6.3.1 Vad säger statistiken? 
 
Som tidigare nämnts är det Brå som publicerar och ansvarar för den officiella 
kriminalstatistiken i Sverige och ett utdrag av statistiken gällande den ekonomiska 
brottsligheten är presenterad under rubriken ”Statistik från Brottsförebyggande rådet” ovan. 
Att statistiken över antalet anmälningar påtagligt skiljer sig åt mellan åren kommenterar 
Korsell med att “det har varit lite vilda västern över det där” och påpekar att metoderna för att 
samla in statistik har varierat över tid. Att antalet anmälda ekonomiska brott inte har ökat efter 
2010 går inte enbart att tolka som en direkt konsekvens av slopandet av revisorsplikten menar 
Korsell. Detta då den ekonomiska brottsligheten klassificeras som spaningsbrott vilket 
innebär att det krävs att någon aktivt tittar efter brotten för att de skall upptäckas. Skulle inte 
SKV utföra kontroller eller revision eller om konkursförvaltare inte tittade på företag som gått 
i konkurs skulle det inte finnas ett enda skattebrott menar han. “Det är ungefär som 
narkotikabrott, om du inte hade polis eller tull ute vem skulle då anmäla ett narkotikabrott? 
Inte många. Statistiken över ekonomisk brottslighet speglar egentligen kontrollsystemen.” 
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Den beskrivning av sambandet mellan den ekonomiska brottsligheten och statistiken över 
densamma som Korsell uppmålar vid intervjutillfället rimmar väl med hur Brå i figur 6 
illustrerat densamma. Figuren indikerar att de brott som anmäls endast utgör en liten del av 
samtliga brott som begås. Vidare anmäls ibland händelser felaktigt som brott trots att någon 
lagöverträdelse ej skett. Korsell menar att genom att öka antalet kontrollinsatser ökar också 
antalet anmälda brott. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
Figur 6. Egen bearbetning av Brås illustration över den ekonomiska brottsligheten. Källa:    
Brå (2014). 1 
 
 
Brå intog, enligt Korsell, en relativt marknadsliberal hållning i diskussionen kring 
revisionspliktens avskaffande. Han hänvisar till ett remissyttrande från 2008 där Brå skrev att 
allt inte behöver stå och falla med en lagstiftning och att marknaden kommer att kompensera 
för att många bolag inte längre har en revisor. Ett uttalande som Korsell idag kommenterar 
som “rätt elegant men förmodligen ganska naivt” då de signaler han har fått är att situationen 
har blivit sämre. Vidare menar han att det olyckliga med reformen 2010 är att hans känsla är 
att revisorer förebygger brott, framförallt i nystartade företag, genom att förhindra att personer 
hamnar i sådana situationer som till en början inte är brott men som genom oaktsamhet och 
okunnighet sedermera blir det. Revisorn håller, enligt Korsell, företagaren under armarna och 
ger råd om när det till exempel kan vara dags för företagaren att avyttra sin verksamhet. Han 
jämför revisorn med en husläkare i det avseendet att det inte finns någon annan än just 
revisorn som följer upp och kontinuerligt granskar företaget.  
 
 
 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1	  Storleken på cirklarna i figuren, och relationen dem emellan, är inte proportionerliga mot några estimerade 
siffror.	  

Samtliga brott Anmälda 
brott Anmälda händelser som ej är brott 
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6.3.2 Ekobrottslingens karaktäristika  
 
Korsell säger att en inte obetydlig andel av de personer som figurerar i brottsanmälningar och 
i EBM:s utredningar inte är kriminella i egentlig mening utan att de snarare är resurssvaga 
och dåliga företagare. Han beskriver dem som olyckliga företagare som på grund av andra 
omständigheter än rent brottsligt uppsåt, till exempel personliga problem, hamnat i den 
situationen. Här tror Korsell att revisorn är ett stöd för att dessa olyckliga företagare inte ska 
komma in i “systemet” genom att som utomstående person komma in och ställa krav och 
driva ordning och reda-frågor. Annars menar han att det kan bli “hur som helst”. 
 
Utöver de företagare som Korsell menar är olyckliga nämner han två andra typer av 
gärningspersoner. Den ena gruppen utgörs av förslagna företagare som tänker att när de inte 
har en revisor och sannolikheten för skatterevision är relativt liten så finns det möjligheter att 
göra saker idag som inte gick att göra igår. 
 
Den andra typen kallar han “fifflare” och menar att det är personer som alltid har fuskat och 
tänker att det nu blir enklare att göra det utan revisor. Här identifierar Korsell verksamheter 
som, i en och samma verksamhet, blandar vitt och svart arbete. Dessa verksamheter menar 
han att även SKV har svårt att hitta med riktade kontroller. Hur stora dessa olika grupper av 
gärningspersoner är kan han inte svara på. 
 

6.3.3 Redovisningsekonom eller revisor? 
 
När det gäller personer som medvetet begår ekonomisk brottslighet menar Korsell att det kan 
finnas en övertro till att revisorn upptäcker och förhindrar brott. Han påpekar att revisorernas 
granskning är relativt översiktligt och att de som vill manipulera fortsatt kan göra det. Vidare 
menar Korsell att när en revisor väl anmäler brott så har det gått så pass långt att brottet 
förmodligen ändå hade upptäckts i en skatterevision eller vid en konkurs. “Det är inte så att 
revisorernas anmälningsskyldighet gör dem till något slags superdetektiver som i tidigt stadie 
hittar ekonomisk brottslighet.” Däremot hävdar han att anmälningsskyldigheten ger råg i 
ryggen för revisorn som kan använda lagstiftningen som påtryckningsmedel gentemot 
företagaren att korrigera de felaktigheter revisorn har påpekat. Korsell menar att en revisor på 
så sätt kan prata allvar med företagaren i större utsträckning än vad en redovisningsekonom 
kan i och med att den skyldigheten existerar. 
 
I övrigt säger han sig inte kunna bedöma alternativet att använda en redovisningskonsult 
istället för en revisor men tillägger ändå gällande redovisningskonsulter att “även om de inte 
har samma självständighet som revisorer, och kanske inte heller den kompetensen, så har de 
förhoppningsvis en tillräcklig kompetens och etik för att uppfostra företagen så att de inte blir 
sämre, utan bättre. Att det blir ordning och reda.” 
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6.3.4 Höjda gränsvärden 
 
Gällande en eventuell framtida höjning av gränsvärdena för revisionsplikt betonar Korsell att 
det först krävs att nuvarande reform utvärderas ordentligt. Grunden för nuvarande regelverk 
menar han var en våg av avreglering där den borgerliga regeringen hade ett politiskt tryck på 
sig att underlätta företagande och minska arbetslösheten. Korsell säger att det fanns utrymme 
för den dåvarande regeringen att ta hänsyn till EU-direktiven, något som Sverige inte gjort, 
samtidigt som det inte gick att räkna på revisorns preventiva funktion för den ekonomiska 
brottsligheten. Han menar att “den politiska ekvationen är att man försöker liberalisera där 
man kan liberalisera” och att detta kommer fortsätta framöver då det kommer vara ett fortsatt 
tryck att förenkla regler för småföretagare för att ytterligare öka sysselsättningen. Korsell 
menar att detta innebär ytterligare avkall på kontrollsystemen vilket enligt figur 6 skulle 
innebära en minskning av den fyllda cirkeln. Färre brott skulle upptäckas och anmälas, och 
därmed skulle färre förbrytare dömas förutsatt konstant effektivitet i rättsväsendet. 
 

6.4 Intervju med Henrik Lundin, ekorevisor på Ekobrottsmyndigheten 
 
___________________________________________________________________________ 
 
EBM:s lägesbild för den ekonomiska brottsligheten 2014 har till viss del använts som 
bakgrund vid en intervju med Henrik Lundin, ekorevisor på EBM. Intervjun berör även 
aktiebolaget som arena för ekonomisk brottslighet samt revisorns roll som brottsförebyggare. 
___________________________________________________________________________ 
 
Lundin inleder med att säga att han får en del frågor kring huruvida den slopade 
revisionsplikten har påverkat den ekonomiska brottslighetens utveckling. Han nämner att han 
har genomfört en undersökning som färdigställdes 2013. Avsikten med denna var att 
undersöka om företag utan revisor var överrepresenterade i de anmälningar som EBM fått in 
under en viss tidsperiod. Undersökningen visade dock inte någon särskild överrepresentation 
för perioden vilket Lundin förklarar med att det förmodligen var för tidigt att se några 
tendenser. Han meddelar dock att myndigheten avser att genomföra ytterligare 
undersökningar under 2015 för att försöka utröna konsekvenserna av lagändringen. Bland 
annat nämner han att det vore intressant att utreda om andelen nystartade företag som anmäls 
till EBM har förändrats sedan det blev möjligt för vissa företag att välja bort revision. 
 
Lundin säger att “det vi kan se nu är att det dyker upp bolag där man har utnyttjat 
aktiebolagsformen för att begå brott, och möjligheten att göra det har ju ökat eftersom det inte 
har funnits revisor i de bolagen. Så då har vi sett konkreta ärenden.” 
 
Han poängterar att den allra största delen av de ekonomiska brotten begås i vad han kallar 
mikrobolag. Mikroföretag definieras av Tillväxtverket (2014) som företag vars 
balansomslutning och omsättning understiger två miljoner euro per år och att antalet anställda 
ej överstiger tio stycken. 
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Lundin menar att de ärenden som kommer till EBM främst rör planerad brottslighet 
exempelvis kreditbedrägeri, tömning av bolag eller köp av varor på kredit följt av 
underlåtenhet att betala. Denna brottslighet blir enligt honom synlig till skillnad från de fall 
där den enskilde företagaren driver sitt företag vidare utan att genomföra någon revision och 
inte går i konkurs. Han menar att “där kan man förmoda att det finns ett visst mörkertal i och 
med att du aldrig har en revisor som tittar där.” Han nämner vidare att det i en del av denna 
typ av bolag kan finnas redovisningskonsulter som medför en viss kvalitetsstämpel på 
företagets räkenskapsinformation. Detta förde samtalet in på en diskussion kring trenden att 
anlita en redovisningskonsult som substitut för revisorn. 

6.4.1 Redovisningsekonom eller revisor? 
 
Lundin menar att en relativt godtagbar standard kan uppnås genom att en redovisningskonsult 
anlitas. Han nämner att det är en viktig utveckling att allt fler redovisningskonsulter är en del 
av branschorganisationen FAR som tidigare främst var ämnad för revisorer. Han menar vidare 
att rådgivning är av stor betydelse för att förebygga oaktsamma brott.  
Enligt honom trycker FAR, med Dan Brännström som främsta representant, på att den 
rådgivande funktionen är avgörande för företags förmåga att generera intäkter som överstiger 
de kostnader bolaget har för rådgivande tjänster. Lundin säger att ”man inser ju att vi inte 
kommer få tillbaka revisionsplikten för då startar man bara upp bolag någon annanstans.” 
Även FAR har enligt Lundin insett det faktum att de flesta små aktiebolagen kommer att avstå 
från revision och pekar på påtryckningarna att harmonisera svensk lagstiftning i enlighet med 
EU:s som en avgörande faktor för denna utveckling. 
 
Värsta tänkbara scenario är enligt Lundin att företagare väljer att försöka bokföra själva trots 
att de inte behärskar det, då blir det ”vilda västern”, som han uttrycker det. Han säger sig inte 
kunna visa några siffror ännu på att trenden går i denna riktning men det är ändå hans känsla 
att så är fallet. Han säger vidare att de får in den typen av ärenden där personer uppenbarligen 
nyttjat företag utan revisor till att begå brottsliga handlingar. 
 
Revisionen har en kontrollerande funktion men den bidrar enligt Lundin även till att 
upprätthålla viss kvalitet på räkenskapsinformationen. Han hänvisar till en artikel, Spängs 
(2014), där både han och Dan Brännström intervjuas. I artikeln visas några, enligt honom, 
skrämmande exempel på hur årsredovisningar idag kan se ut, vissa är handskrivna, andra är 
felräknade eller saknar redovisat eget kapital i balansräkningen. Enligt Lundin spelar det 
ingen roll hur mycket fel en årsredovisning innehåller, finns där inga formella felaktigheter så 
registreras den hos Bolagsverket och UC. Han menar att Bolagsverket har pekat på att 
kvaliteten på årsredovisningarna har blivit sämre sedan avskaffandet av revisionsplikten för 
små företag och ser detta som ett ytterligare tecken på att lagändringen knappast kommit utan 
negativa konsekvenser. 
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6.4.2 Höjda gränsvärden 
 
Lundin menar att ett självsanerande tänk sannolikt kan fungera i små företag men att det kan 
få förödande konsekvenser om gränserna för revision höjs. Han hänvisar bland annat till de 
företagsskandaler som uppdagats under de senaste åren. EBM:s ställning i frågan är, enligt 
Lundin, att de är relativt nöjda med dagens gränsvärden för frivillig revision. Han pekar på att 
konsekvenserna av lägre grad av kontroll, sämre kvalitet på räkenskaperna, fler oegentligheter 
och kanske i förlängningen konkurs i större företag knappast är ett önskvärt scenario med 
tanke på de samhälleliga biverkningar detta skulle innebära. 
 
På frågan om hur han tror att mörkertalet över den ekonomiska brottsligheten förändrats 
sedan avskaffandet av revisionsplikten svarar han att ”det är svårt att estimera men min 
bedömning är i alla fall att mörkertalet är större nu i samband med avskaffandet av 
revisionsplikten. Sedan kan jag inte kvantifiera det utan man ser en tendens att det finns bolag 
som har kommit till oss som har anmälda brott som aldrig annars skulle ha kommit om de haft 
revisor för då hade de här bolagen kanske kunnat styras upp.” 
 
Lundin menar att det finns en positiv sida med den våg av förenkling som varit för handen 
under senare år. Däremot poängterar han att det inte är EBM:s uppgift att bedöma huruvida 
avskaffandet av revisionsplikten för små företag varit samhällsekonomiskt gynnsam eller ej 
utan menar att detta torde vara ett politiskt, alternativt nationalekonomiskt, bryderi. Att en 
förändring av detta slag får negativa konsekvenser på den ekonomiska brottsligheten torde 
enligt honom knappast vara svårt att inse, frågan är hur omfattande negativt förändringen har 
slagit. 

6.4.3 Revisorns anmälningsskyldighet och oberoende 
 
Vid en diskussion kring substituerbarheten mellan revisor och redovisningskonsult 
framkommer en del skillnader. Den största skillnaden mellan de två yrkeskategorierna ligger i 
den anmälningsskyldighet revisorer sedan 1999 har att anmäla brott vid misstanke mot 
styrelseledamot eller verkställande direktör. Ett annat viktigt kriterium för revisorn är att 
denne är oberoende vilket inte gäller i fallet med redovisningsekonomen. Mot bakgrund av 
detta ställdes frågan kring Lundins syn på dessa lagkrav och kriterium och det faktum att de 
torde minska i betydelse då allt fler företag väljer bort revision till förmån för andra 
rådgivande tjänster. 
 
Lundin poängterar att Utredningen om revisorer och revision (2008) föreslog att 
anmälningsplikten för revisorer skulle slopas i sin helhet. Vad gällde det förslaget 
protesterade bland annat EBM, SKV och Bolagsverket, fortsätter Lundin, vilket sannolikt 
bidrog till att anmälningsplikten blev kvar. Han medger att det marginella antalet brott som 
inkommer från revisorer knappast ger sken av att anmälningsplikten skulle vara av någon 
större betydelse.  
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Han fortsätter med att säga att ”däremot är det så att revisorer har haft, och jag tror att de har, 
i de bolag de fortfarande finns kvar, en avhållande effekt på att man ska begå, framförallt 
oaktsamma, bokföringsbrott och skattebrott.” De felaktigheter som skulle kunna åtgärdas 
innan de föranleder en brottsanmälan finns det i vissa företag inte längre någon som upptäcker 
menar Lundin. 
 
Vidare poängterar han att redovisningskonsulter inte har samma legala krav att anmäla brott. 
Han menar att en del redovisningskonsulter tenderar att tolka sin tystnadsplikt mycket strikt. 
Ibland har det gått så långt att de vägrar lämna upplysningar till polis och EBM när dessa 
kommer för att utreda misstanke om brott. Redovisningsekonomen menar att denne då kan 
komma att bli skadeståndsskyldig gentemot sin klient. Lundin menar att detta både är en 
felaktig, och för EBM:s del, problematisk tolkning av tystnadsplikten. 
 
Han menar att de från myndighetens sida kan utöva påtryckningar mot revisorer på annat vis 
än vad som är möjligt när det gäller redovisningskonsulter. Detta grundar sig just i den plikt 
att anmäla som finns hos revisorn. Kommer EBM eller SKV in i ett senare skede och 
upptäcker att en revisor borde ha anmält brott eller att revisionen är undermålig så sker en 
anmälan till revisorsnämnden. Det påtryckningsmedlet har vi gentemot revisorerna men inte 
när det gäller redovisningsekonomer fortsätter Lundin, de sistnämnda skulle i sådana fall 
kunna misstänkliggöras för medhjälp till bokföringsbrott. Han säger att ”det är ett problem 
just det här med att fler och fler bolag inte behöver ha revisor, det innebär också att 
revisorernas anmälningsplikt minskar i betydelse.” 
 
Lundin nämner också att ”faktum är att vi får in betydligt färre anmälningar idag från SKV än 
tidigare av omständigheter som inte jag vet. Förmodligen finns ett stort mörkertal som bara 
blir större och det kan ha att göra med deras kontrollverksamhet.” 
 

6.5 Intervju med Katinka Hort, analytiker och skatteekonom på SKV 
___________________________________________________________________________ 
 
Intervjun med Katinka Hort fokuserar på den under 2015 pågående analys hon genomför 
angående konsekvenserna av den slopade revisionsplikten 
___________________________________________________________________________ 
 
Katinka Hort arbetar med övergripande strategiska analyser på SKV och är vid dags dato, 
januari 2015, i uppstarten av en analys av konsekvenserna av den slopade revisionsplikten 
gällande förekomsten av skattefel och skattefusk. Hort berättar att SKV vill undersöka om de 
kan se några effekter hos de företag som i högre utsträckning än andra gör fel samt om de kan 
identifiera vilka fel det rör sig om. Huvudfrågan är om det finns tecken på att det blir mer fel i 
beskattningen hos företag som inte har revisor. 
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Att analysen, som väntas vara färdigställd under sommaren 2015, genomförs just nu beror 
inte på några särskilda signaler om att det föreligger på det viset enligt Hort. Istället nämner 
hon SKV:s skepsis mot reformen när den skulle genomföras som bakomliggande orsak till 
analysen. Farhågorna enligt SKV var att det kunde bli enklare att fuska utan en granskande 
tredje part samt en ökad risk för oavsiktliga fel. Ett antal år har nu fortlöpt sedan reformen 
trädde i kraft och SKV vill se hur det praktiskt har fallit ut. 
 
SKV har enligt Hort under 2013 och 2014 riktat en särskild kontrollinsats mot nystartade 
företag gällande deras bokföring. Nya företagare definieras enligt SKV som företagare som 
inte har drivit ett företag tidigare. I samband med reformen fick SKV utökade möjligheter till 
kontroller i och med dokumentationsskyldigheten och det kontrollverktyget nyttjas särskilt i 
den pågående kontrollinsatsen enligt Hort. Hon menar att inriktningen mot nya företagare inte 
enbart är en konsekvens av slopandet av revisionsplikten utan att det är en del av en 
övergripande strategi att stävja fusk och fel så tidigt som möjligt i ett förebyggande syfte. 
Hort menar att “vi vill både kontrollera de företagen och passa på, vid kontrolltillfället, att 
upptäcka på ett tidigt stadie om man gör fel för att kunna vägleda rätt. Den kontrollinsatsen 
mot nya företag gör vi eftersom 80 % av alla nya företag väljer att inte ha revisor.” 
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7. Analys 

___________________________________________________________________________ 
 
Utifrån den analysmodell som presenterats, figur 2, i metodkapitlet som tar sin utgångspunkt 
i agentteorin analyseras i detta kapitel revisionens roll för att stävja ekonomisk brottslighet 
och därmed effekterna av revisionspliktens avskaffande på den ekonomiska brottsligheten.  
 
	  

7.1 Ökad informationsasymmetri - ett växande mörkertal? 
	  
För att illustrera den efter lagändringen uppkomna situationen mellan staten och företagen, 
där majoriteten av företagen väljer bort revision, är det agentteoretiska perspektivet återigen 
aktuellt att beakta. Figur 7 nedan är snarlik den tidigare presenterade analysmodellen i figur 2 
som beskrev revision som en informationsasymmetrisk dämpande funktion. I figur 7 är den 
stora skillnaden att det som revision tidigare beskrivits ha bidragit med för att förhindra och 
förebygga ekonomisk brottslighet, och därmed informationsasymmetri, nu är borta. Detta 
illustreras genom att revisionens modererande funktion i figuren tonats ned. Avsaknaden av 
revision får till följd att avståndet (den heldragna pilen) mellan principal och agent ökar 
jämfört med avståndet i figur 2, vilket symboliserar en ökad informationsasymmetri aktörerna 
emellan. 
 
	  
	  
	  
	  
	  

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
Figur 7. Utvecklad analysmodell – illustration av slopad revisionsplikt ur ett agentteoretiskt 
perspektiv. Källa: Egen. 
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Förutsatt att övriga kontroller, främst skatterevision från SKV, genomförs i samma 
utsträckning som innan lagändringen borde ungefär lika många ekonomiska brott upptäckas 
och anmälas idag, eventuellt reducerat med de relativt få brott som anmäls av revisorer. Den 
ökade informationsasymmetrin illustrerades genom ett ökat avstånd mellan principal och 
agent i figur 7 och sades bero på att revisionens brottsstävjande funktioner numera försvunnit. 
Effekten av den ökade informationsasymmetrin illustreras i figur 8 som ett ökande mörkertal 
av ekonomisk brottslighet. Sannolikt ökar antalet ekonomiska brott när revisor saknas i en 
majoritet av företagen. Dels på grund av att några företagare begår oaktsamhetsbrott som en 
revisor hade påtalat och förhindrat samt att några tar tillfället i akt och begår brott när risken 
för att bli upptäckt nu är mindre.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figur 8. Egen bearbetning av Brås illustration över den ekonomiska brottsligheten. Källa: 
Brå (2014). 2 
 
 
Lars Korsell som representerar Brå, den organisation som har ansvaret för att publicera 
offentlig statistik över bland annat anmälda brott, är dock tydlig med att säga att statistiken 
har tydliga brister. Korsell menar att statistiken över anmälningar knappast är representativ 
för att se hur många företag som begår brott. Han förklarar att om en och samma företagare 
underlåter att betala in skatt varje månad under ett helt år så upprättas en anmälan för vart och 
ett av dessa tillfällen. Han förespråkar snarare att räkna de negativa konsekvenserna av 
ekonomisk brottslighet i monetära termer istället för antal brott för att få en mer rättvisande 
bild. 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
2	  Storleken på cirklarna i figuren, och relationen dem emellan, är inte proportionerliga mot några estimerade 
siffror.	  

Samtliga brott Anmälda 
brott 

Anmälda händelser 
som ej är brott 
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Vidare poängterar Korsell, precis som Henrik Lundin på EBM, att det sannolikt finns ett stort 
mörkertal när det gäller den ekonomiska brottsligheten. Lundin säger att det “förmodligen 
finns ett stort mörkertal som bara blir större” medan Korsell menar att han knappast ser det 
som meningsfullt att försöka bestämma storleken på den brottslighet som aldrig kommer upp 
till ytan.  
 
Figur 8 ska inte tolkas som att den ger sken av storleken på mörkertalet utan belyser istället 
att mörkertalet sannolikt har blivit större efter att revisionsplikten avskaffats. Både Korsell 
och Lundin menar att ju fler kontroller som utförs desto fler brott upptäcks och att samhället 
på så vis kan bestämma vilken omfattning den ekonomiska brottsligheten ska ha i statistiken. 
Storleken på den fyllda cirkeln i figur 8 bestäms således av omfattningen på samhällets 
kontrollinsatser. 
 

7.2 Vilka begår brott och vad beror detta på? 
 
Lundins (2014) kvalificerade gissning är att nystartade företag är överrepresenterade i 
anmälningsstatistiken. Detta är intressant ur flera aspekter. Bland andra Katinka Hort på SKV 
och Brännström (2014) menar att närmare 80 % av alla nystartade företag utan revisionsplikt 
väljer bort revision redan från start. Därmed torde effekten av förändringen vara tydlig för just 
denna grupp av företag. EBM (2014) visar att undergrupp 2 av aktörstypen småföretagare 
utan tidigare anmälningar eller domar mer frekvent förekommer i anmälningsstatistiken idag 
än tidigare. Inom denna kategori, som liknar den som Moberg (1992) benämner som grupp 1, 
återfinns sannolikt en stor del nyföretagare. Detta indikerar att det finns ett samband mellan 
revisionens kontrollerande och förebyggande funktion och hur frekvent denna grupp av 
företag återkommer i EBM:s register över anmälda brott. 
 
Moberg (1992), Halling (2005) och Brå (2004) har tidigare framhållit revisionens 
brottsförebyggande roll vilken till stor del grundas i vad Carrington (2014) benämner 
förbättring eller komfort. Med ett agentteoretiskt synsätt blir således informationsasymmetrin 
mellan nyföretagaren och staten större än den mellan den erfarne företagaren och staten på 
grund av att den förstnämnde i större omfattning väljer bort revision. Det är sannolikt främst 
avsaknad av revisionens kvalitetsförbättrande funktion som kan förklara varför denna grupp 
av företagare nu enligt Lundin synes vara överrepresenterade i anmälningsstatistiken.  

 

7.3 Anmälningspliktens betydelse för revisionen 
 
Korsell menar att det i vissa lägen finns en övertro på revisorerna när det gäller deras förmåga 
att upptäcka brott. Detta antagande rimmar väl med resultatet i undersökningen genomförd av 
Beasley et al. (1999). Studien påvisar att revisorer endast i knappt hälften av fallen lyckats 
upptäcka felaktigheter och oegentligheter i företag där sådant förekommit. Även Engström & 
Odén (2014) visar att revisorer knappast är några experter på att upptäcka ekonomisk 
brottslighet. 
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Detta resultat torde kunna ses som ett ifrågasättande av anmälningsskyldighetens betydelse. 
Även Henrik Lundin på EBM konstaterar att de externa revisorerna knappast anmäler 
ekonomisk brottslighet i någon nämnvärd omfattning. Han poängterar dock att han precis som 
Montgomery (1916), Moberg (1992) och Halling (2005) anser att revisorerna har en 
förebyggande funktion och att denna är värd att värna om.  
 
EBM var som tidigare nämnts en av de aktörer som protesterade när förslaget att avskaffa 
revisorernas anmälningsskyldighet lades fram. Lundin menar att det är problematiskt nog att 
skyldigheten att anmäla brott urholkas av att många aktiebolag idag är fria att välja huruvida 
de skall underkasta sig detta påtryckningsmedel eller ej. I och med detta minskar 
omfattningen av revisionens kontrollerande funktion vilket enligt Jacobson et al. (2012) kan 
leda till snedvriden konkurrens mellan laglydiga och icke laglydiga företag. Ovanstående kan 
med ett agentteoretiskt resonemang förklaras som att de få brottsanmälningar som inkommer 
från revisorer knappast reducerar informationsasymmetrin mellan staten och företagen i 
någon nämnvärd omfattning. Däremot synes det föreligga på så vis att asymmetrin kan 
minskas med hjälp av revisorns förebyggande funktion vilken i sin tur till mångt och mycket 
enligt (Brå 2004) är grundad i den lagstadgade anmälningsskyldigheten.  
 

7.4 Revisor eller redovisningskonsult? 
 
Sannolikt har bland andra SKV och redovisningskonsulter övertagit en del av revisorns roll 
vilket leder till att felaktigheter och oegentligheter inom företaget kan upptäckas och justeras. 
Å ena sidan har säkerligen en del av de berörda företagen, de som istället för revisor har 
anlitat en redovisningskonsult, genom detta tillgrepp undvikit att felaktigheter smugit sig in i 
redovisningen. Å andra sidan saknar redovisningskonsulter den anmälningsskyldighet som 
revisorerna har och som enligt dem själva ger mer kraft bakom orden vid tillrättavisande av 
felaktigheter (Brå 2004). Hur stor del av de företag som valt bort revision som istället anlitar 
en redovisningskonsult och vad denne bidrar med är inte helt utrett. Detta skulle kunna ses 
som besvärande för resultatet i denna studie när det kommer till att avgöra vilken effekt 
revisionspliktens avskaffande har haft på förhållandet mellan staten och företagen. Däremot 
vill vi med ovanstående resonemang om revisorernas anmälningsskyldighet påpeka att denna 
avgörande skillnad mellan de två yrkeskategorierna gör att deras inverkan på bekämpandet av 
den ekonomiska brottsligheten ej kan likställas. 
 
Resonemanget om anmälningspliktens betydelse får stöd av uttalanden av Tommy Andersson, 
rättslig expert hos Skattemyndigheten, i en studie av Apelgren & Hägg (2005). Han menar att 
anmälningsskyldigheten är ett viktigt påtryckningsmedel för revisorn i situationer där denne 
behöver få företaget att genomföra vissa åtgärder. Det kan även förefalla på så vis att 
företagsledningen ej på samma sätt räds att tysta ner en redovisningskonsults påpekanden med 
vetskapen om att denne ej har någon lagfäst skyldighet att anmäla brottslighet. 
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Utöver att redovisningskonsulter sannolikt övertagit en del av revisorns roll finns en annan 
central aktör, nämligen SKV. Enligt EBM är SKV tillsammans med konkursförvaltare de 
aktörer som anmäler flest ekobrott och tillsammans kommer omkring 80 procent av 
anmälningarna från dessa. Enligt Katinka Hort och Henrik Lundin fick SKV i samband med 
lagändringen 2010 utökade medel för att förhindra att brottsligheten och skattefelet skulle 
öka. Enligt Lundin inkommer trots detta idag färre anmälningar från SKV än tidigare till 
EBM. Denna utveckling kan ses som oroväckande med tanke på att SKV sannolikt givits en 
mer central roll när det gäller bekämpandet av brott och fel eftersom ett stort antal av Sveriges 
aktiebolag valt att inte använda sig av extern revision. En förklaring till detta kan vara SKV:s 
arbetssätt där de enligt Katinka Hort lägger stora resurser på att i ett tidigt stadium lära 
företagare att göra rätt. Detta indikerar att revisorn som Montgomery (1916), Moberg (1992), 
Halling (2005), Brå (2004) och Lundin (2014) påvisat snarare bidrar brottsförebyggande än 
genom att upptäcka och anmäla brott. 
 

7.5 Revisionens betydelse för kvaliteten på den finansiella informationen 
 
Chow (1982) menar att revision främst efterfrågas för att minska informationsasymmetrin 
mellan företagsledning och ägare vilket indikerar att revision sannolikt har en sådan effekt. 
När det gäller små aktiebolag där företagsledning och ägare ofta är samma person eller utgörs 
av ett fåtal personer kan det agentteoretiska förhållandet enligt Artsberg (2005) ses ur andra 
perspektiv, i denna studie mellan staten och företaget. Hon menar att förhållandet 
karaktäriseras av att agenten är skyldig att rapportera finansiell information till principalen. I 
och med att företagsledningen har bättre kännedom än staten om sin verksamhet och 
skyldighet att rapportera så existerar informationsasymmetri mellan dessa aktörer. Den 
externa kontroll som en revisor utför är sannolikt en bidragande faktor till att reducera denna 
asymmetri. Detta resultat stöds av Lundin (2014), Korsell (2014) och Moberg (1992) som 
menar att revision inte är en obetydande kontroll från en tredje oberoende part. Resultatet 
rimmar även med Carringtons (2014) och Montgomerys (1916) syn på revision som en 
försäkran. Å ena sidan erhåller staten, enligt detta synsätt, försäkran över att allt står rätt till i 
företaget och att korrekt finansiell information inrapporteras. Å andra sidan indikerar 
resultatet i denna studie att även företaget sannolikt har nytta av revision, framförallt genom 
att den bidrar till förbättring av kvaliteten på den finansiella informationen. Detta resultat får 
stöd av Lundin (2014), Korsell (2014) och Carrington (2014) vilka menar att revisorn 
sannolikt bidrar till förbättring. 
 
Det som revision tillför i form av förbättrad kvalitet på den finansiella informationen kan 
enligt vad som ovan sagts av främst Lundin (2014) ha inverkan på hur kvaliteten på 
densamma har förändrats med tanke på att många företag idag inte har någon revisor. 
Sannolikt har informationsasymmetrin mellan staten och företagen ökat till följd av försämrad 
kvalitet på räkenskapsinformationen. Trots att redovisningsekonomer i vissa fall ersatt 
revisorn återstår det faktum att både Lundin (2014) och Korsell (2014) menar att kvaliteten på 
årsredovisningar har blivit sämre sedan 2010 då revisionsplikten avskaffades för små företag. 
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Enligt Collis & Skerratt (2004) och Niemi et al. (2009) efterfrågas revision främst eftersom 
det finns en uppfattning hos företagsledningen att den bidrar till att förbättra kvaliteten på den 
finansiella informationen. Dessa resultat torde fungera som stöd för resultatet i denna studie 
att revision sannolikt bidrar till att förbättra kvaliteten på räkenskapsinformationen. Bristande 
kvalitet torde även enligt intressentteoretiska resonemang (FAR 2006) påverka bland andra 
investerare, potentiella investerare och företagens övriga intressenter som exempelvis 
underleverantörer och kreditgivare. Det sistnämnda är dock utanför denna studies ramar. 
 
Som Jensen & Meckling (1976) påpekar är ett agentteoretiskt förhållande för principalen 
förknippat med kostnader för bland annat övervakning som exempelvis revision. När det 
gäller revision får agenten själv bära dessa kostnader trots att nyttan kommer både företaget 
och staten till gagn. Lundin (2014) menar att FAR trycker på att företagets kostnader för 
rådgivande tjänster inte ska överskrida den nytta dessa medför vilket rimmar väl med hur 
Montgomery (1916) beskriver att fenomenet revision uppstod. 
 

7.6 Främja tillväxt och arbetsmarknad eller stävja ekonomisk brottslighet och skattefel? 
 
Nedan söks förklaring till varför inställningen till och åsikterna kring avskaffandet av 
revisionsplikten har förändrats med utgångspunkt i hur den ekonomiska brottsligheten 
utvecklats. Den stora förklaringen till ekobrottsstatistikens utveckling står enligt Engström & 
Odén (2014), Korsell (2014) och Lundin (2014) knappast att finna i det fåtal brott som årligen 
anmälts av revisorer. En justering för dessa gör marginell skillnad. Frågan är om det är troligt 
att de företagare som med råd och tillrättavisande från revisorn tidigare undkom att dyka upp i 
statistiken över anmälda brott nu lyckas hålla sig ifrån slarv och oegentligheter. 
 
I figur 3 har uttalanden som berör revisionens brottsförebyggande roll sammanställts från ett 
antal offentliga dokument över en längre tidsperiod. I figur 9 nedan påvisas hur dessa 
uttalanden har förändrats över tiden med hänseende på hur tydligt uttalad revisionens 
brottsförebyggande funktion är. Centrala ord och begrepp har nu fetmarkerats för att tydligare 
illustrera skillnaderna i uttryckningssätt mellan åren. I slutet av 1970- och i början på 1980-
talet kan vi läsa att den ekonomiska brottsligheten torde vara avsevärt större i bolag utan 
revisor och att det är uppenbart att en sakkunnig revision har stor betydelse i kampen mot 
ekonomisk brottslighet. Denna direkta ton är mer eller mindre konsistent fram till mitten på 
2000-talet och åren före möjligheterna till en lagförändring undersöktes. Nu används istället 
uttryck som att man inte kan anta annat än att revisionen har betydelse för bekämpandet av 
ekonomisk brottslighet och ännu något år senare att de negativa effekterna av en lagändring är 
svåra att kvantifiera, trots att det poängteras att SKV och EBM hyser farhågor om en ökad 
ekonomisk brottslighet. 
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Såväl Korsell (2014) som Lundin (2014) poängterar att det i samhället idag, och under de 
senaste åren, finns och har funnits ett politiskt tryck att både förenkla företagandet och att 
höja sysselsättningen. Tidslinjen i figur 9 bekräftar detta resonemang då synen på revision 
som brottsförebyggande, som redan konstaterats, har luckrats upp i takt med tiden och istället 
har vikten av konkurrensvillkor och kostnadsbesparingar för företagen framhållits. Som 
framgår av studiens resultat har lagändringen i sin tur fått konsekvenser för förhållandet 
mellan staten och företagen och i förlängningen den ekonomiska brottsligheten.  
 
 
 
 
 
 

”Frekvensen av 
ekonomisk brottslighet 
torde vara avsevärt 
större i de bolag där 
kvalificerad revisor 
inte erfordras eller för 
vilka 
revisionsskyldighet för 
närvarande inte finns.” 

”Det är angeläget att på olika sätt 
bekämpa ekonomisk brottslighet och 
andra oegentligheter som kan förekomma 
i samband med näringsverksamhet. 
Åtskilliga åtgärder har också genomfört i 
detta syfte under senare år. Det är 
uppenbart att en effektiv och sakkunnig 
revision har stor betydelse när det gäller 
att förhindra och motverka de angivna 
missförhållandena.” 

”Externrevisorerna 
har en viktig roll 
när det gäller 
ekonomisk 
brottslighet.” 

”Att undanta mindre 
aktiebolag från 
revisionsplikt skulle 
påtagligt öka risken 
för ekonomisk 
brottslighet och 
andra oegentligheter 
i sådana bolag.” 

”Att undanta mindre 
aktiebolag från 
revisionsplikt skulle 
påtagligt öka risken 
för ekonomisk 
brottslighet i sådana 
bolag.” 

”Det finns i och för sig 
inte anledning att i detta 
sammanhang anta annat 
än att revisionen har ett 
värde för skattekontrollen 
och bekämpandet av 
ekonomisk brottslighet.” 

”SKV och EBM pekar också på 
möjligheten att skattefelet ökar 
och den ekonomiska brottsligheten 
breder ut sig om revisionsplikten 
avskaffas. 
 
”De negativa effekterna är 
däremot svåra att kvantifiera 
och de påstådda nackdelarna med 
att avskaffa revisionsplikten 
präglas mycket av den oro 
revisorerna känner inför utsikterna 
att förlora en monopolställning och 
utsättas för en hård konkurrens på 
en marknad i snabb förändring.” 

Prop 
1979/80:143  

Regeringens skrivelse 
1994/95:217 

SOU 1995:44 

Prop 1997/98:99 

SOU 2008:32  

SOU 2007:56 

Prop 1981/82:171 

Figur 9. Egen bearbetning av offentliga dokument. 
	  

Slopad revisionsplikt är 
negativt ur ett ekobrottsperspektiv 

Slopad revisionsplikt kan vara 
 negativt ur ett ekobrottsperspektiv 
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7.7 Hur ser framtiden ut? 
 
I mars 2014 beslutades att en ny utredning ska överväga vilka lagändringar som behövs för att 
anpassa svensk rätt till nya EU-regler som förväntas antas inom en snar framtid 
(Justitiedepartementet 2014). I direktivet går följande att läsa gällande de nya reglerna: 

“Det övergripande målet med ändrade bestämmelser om revisorer och revision ska vara dels 
att revisionskvaliteten höjs, dels att revisionsreglerna bidrar ytterligare till den finansiella 
stabiliteten. Därutöver ska regelverket om möjligt bidra till en mindre sårbar marknad för 
revisionstjänster. Revisorns skattekontrollerande och brottsförebyggande funktion ska också 
värnas.” 

Här påtalas nu att revisorn har en brottsförebyggande funktion och att den dessutom är viktig 
att värna om. Detta skiljer sig från de senaste årens tongångar från regeringshåll. Att en 
återgång till de tidigare reglerna skulle vara aktuellt, ett antagande som Lundin och Korsell 
förkastar, verkar inte heller särskilt troligt då det vidare i direktivet kan läsas: 
 
“Utredarens förslag ska vidare utformas så att företagens administrativa börda inte ökar mer 
än nödvändigt. Mer ingripande eller strängare regler än vad EU-reglerna kräver ska om 
möjligt undvikas. Med avseende på revision av finansiella företag kan det dock i vissa fall 
finnas skäl till strängare regler än vad som krävs, även om dessa leder till en ökad 
administrativ börda.” 
 
Trots att revisorns brottsförebyggande roll nu framhävs är ändå den primära uppgiften för 
utredaren att se till att ny lagstiftning inte ska öka administrationen och kostnaderna för 
företagen.  
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8. Diskussion och slutsatser 

 

Nedan redogörs för de slutsatser som kan dras utifrån analysen. Dessutom presenteras förslag 
till fortsatt forskning. 
___________________________________________________________________________ 
 

8.1 Slutsatser 
 
Idag, drygt fyra år efter lagändringen, går det inte att med kvantitativa mått svara på hur den 
ekonomiska brottsligheten faktiskt har utvecklats. Detta eftersom ekobrott är så kallade 
spaningsbrott och därmed speglar statistiken över antal anmälda brott främst hur effektiva 
eller omfattande kontrollinstanserna är och inte den ekonomiska brottslighetens definitiva 
utveckling. 
 
Utifrån analysen kring lagändringens effekter på förhållandet mellan staten och företagen, 
som genomförts med stöd i agentteorin, framkommer att revision sannolikt har en 
brottsförebyggande effekt genom den förbättring och försäkran som studiens resultat 
indikerar. Resultatet pekar således på att revision bidrar till en försäkran mellan företaget och 
staten vilken reducerar den osäkerhet som informationsasymmetrin ger upphov till. Revisorns 
närvaro har sannolikt en avhållande effekt mot att företagaren ska begå brott av ekonomisk 
karaktär, främst grundade i oaktsamhet. 
 
Studien ger dessutom indikationer på att revision bidrar till kvalitetsförbättring av den 
finansiella informationen genom att det fastslås att de farhågor som präglade diskussionen 
inför lagändringen, gällande försämrad kvalitet på redovisningen, har blivit besannade. Den 
försämrade kvaliteten på räkenskapsinformationen kan sannolikt inte till fullo förklaras med 
avsaknad av revision men det faktum att ungefär 70 % av alla aktiebolag i Sverige idag saknar 
revisor torde ha spelat en betydande roll för utvecklingen. En stor del av denna effekt kan 
enligt analysen förklaras med att betydelsen av revisorernas anmälningsskyldighet urholkats 
mot bakgrund av att den kan väljas bort.  
 
Det framkommer att revision torde vara av särskilt stor vikt för nyföretagare eftersom de 
sannolikt har stort behov av att öka kvaliteten på räkenskapsinformationen. Resultatet påvisar 
att informationsasymmetrin är större mellan staten och nyföretagare än mellan staten och mer 
erfarna företagare, vilket grundar sig i att nyföretagare väljer bort revision i större 
utsträckning. Ovanstående ringar in nyföretagare som en särskild riskgrupp att undersöka 
ytterligare. I detta sammanhang bör även EBM:s och SKV:s intresse för denna grupp 
framhållas. 
 
Av studien framkommer att revision inte bidrar i någon nämnvärd omfattning när det gäller 
att anmäla ekonomisk brottslighet till åklagare.  
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Mot bakgrund av dessa slutsatser kring revisionens effekter indikerar studiens resultat att den 
ekonomiska brottsligheten sannolikt har ökat och eftersom kontrollinsatserna i övrigt är 
jämförbara med innan lagändringen torde det röra sig om ett växande mörkertal. 
 
Sammanfattningsvis kan konstateras att den till synes enade bilden hos flera remissinstanser 
av lagändringens förväntade effekter var negativ. Framförallt uttrycktes en tydlig oro för 
försämrad kvalitet på redovisningen och en ökad mängd skattefel. Den brottsförebyggande 
roll revisorn tillskrevs rimmar väl med argumentationen som fördes vid införandet av 
obligatorisk revision för aktiebolag 1983. Vår analys av offentliga dokument pekar på att den 
övertygelsen idag är mer osäker och att ett förenklingstryck att harmonisera svensk 
lagstiftning med EU:s regelverk väger tyngre än åsikten att revision förebygger ekonomisk 
brottslighet. 
 
Analysen visar även att en anledning till att förhållningssättet har förändrats sannolikt är att 
det är lättare att ha åsikter kring och grunda beslut på sådant som någorlunda precist kan 
beräknas, kostnadsbesparingar för företagen, än något som grovt kan estimeras, påverkan på 
den ekonomiska brottsligheten. Vi tänker oss problematiken som en våg där den ena 
vågskålen innehållandes kostnadsbesparingar kan beräknas mot bakgrund av vad revisionen 
kostar i snitt per företag och sedan multipliceras med det antal företag som innehar 
valmöjligheten. Den andra vågskålen innehåller en variabel, förändringen av den ekonomiska 
brottsligheten, som är mycket svår att beräkna eftersom den totala mängden ekonomisk 
brottslighet svårligen kan bestämmas. 
 
Vi poängterar att vi i denna studie har undersökt den ena av de två vågskålarna, nämligen 
effekterna på den ekonomiska brottsligheten. Den bild som utkristalliseras tyder på att 
inflytandet från EU varit stort och att avskaffandet av revisionsplikten rent av känns en aning 
osvenskt. En kontrollfunktion som samhället historiskt hyst stor tilltro till har utan vidare 
avskaffats för en stor del av Sveriges aktiebolag för att åstadkomma kostnadsbesparingar för 
företagen och därmed ökad tillväxt och en förbättrad arbetsmarknad. Av studien framkommer 
därmed att lagstiftarens beslutsunderlag torde ha varit bristfälligt eftersom inte ens de 
ansvariga myndigheterna, EBM, Brå och SKV, kunnat beräkna effekterna av en lagändring 
innebärandes avskaffad revisionsplikt. Studien visar att detta sannolikt har skett på bekostnad 
av ett ökat mörkertal av ekonomiska brott. 
	  

8.2 Diskussion och förslag till framtida forskning 
 
Det bör finnas flera aktörer som är intresserade av resultatet i undersökningen. Framförallt 
torde resultatet ha relevans för bland andra EBM, SKV och Brå samt beslutsfattare i företag 
som får en indikation på vilken innebörd det kan få att företag väljer bort revision. Med tanke 
på att det diskuteras en ytterligare höjning av gränsvärdena för revisionsplikt kan studien även 
sägas ha ett prediktivt syfte. I det fall en höjning sker blir en studie liknande denna ånyo 
relevant att genomföra. 
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En potentiell brist med studien är att den i viss mån är subjektiv eftersom vi främst bejakat 
den brottsförebyggande aspekten och inte de förenklande och kostnadsbesparande effekterna 
för företagen. Vi kan därmed inte uttala oss om huruvida den sammanvägda bilden av 
lagändringen, ur ett samhällsekonomiskt perspektiv, varit gynnsam eller ej. Avsaknaden av 
information om hur många av företagen som valt bort revision och som istället har anlitat en 
redovisningskonsult samt att revision endast är en av flera faktorer som har effekter på den 
ekonomiska brottsligheten, bör beaktas.  
 
Studien berör exempelvis inte några psykologiska aspekter gällande vilka egenskaper som gör 
att vissa personer begår brott och andra inte. Vidare forskning inom detta område torde kunna 
bidra till ytterligare ökad förståelse till varför företagare handlar som de gör. 
 
Under arbetets gång har flera intressanta frågor och problem identifierats som ej rymts inom 
syftet för denna studie. Bland annat torde det finnas utrymme för att mer precist undersöka 
den politiska bakgrunden till avskaffandet av revisionsplikten. En studie som söker utröna hur 
stor del av revisorernas arbete som har övertagits av redovisningsekonomer kan bidra till att 
kasta ytterligare ljus över lagändringens konsekvenser för revisionsbyråer, företag och staten. 
Slutsatsen att nystartade företag utgör en riskgrupp när det gäller ekonomisk brottslighet och 
det faktum att flera myndigheter har visat stort intresse för att vidare utforska denna grupp, 
skänker en eventuell framtida studie härom relevans. 
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Bilaga 1 Intervjuguide Henrik Lundin EBM 

Kan du presentera dig själv? Titel, arbetsuppgift, yrkesbakgrund. 
 
Hur ser en vanlig arbetsdag ut för dig? 
 
Om du skulle beskriva Ekobrottsmyndighetens verksamhet och roll i bekämpningen av den 
ekonomiska brottsligheten, hur lyder den? 
 
Vi har tittat på offentliga dokument, skrivelser och utredningar över en längre tidsperiod där 
man tydligt, och vid upprepade tillfällen, uttrycker att revision spelar en viktig roll i 
bekämpningen av ekonomisk brottslighet. Framförallt har vi tittat på fd. justitieråd Bo 
Svenssons utredning från 2008 som låg till grund för lagändringen 2010. I den framhöll 
Ekobrottsmyndigheten just revisionens roll för att förhindra ekonomisk brottslighet. Men med 
hänseende till att det är svårt att kvantifiera storleken på den här betydelsen samt potentiella 
fördelar som överväger nackdelarna (ökad konkurrens och minskade kostnader för företagen) 
och påtryckningar för EU röstades ett slopande av revisionsplikten igenom 2010. Hur var din 
inställning till lagförändringen när den skedde?  
 
Delar du den inställningen idag eller har din uppfattning ändrats? I så fall varför? 
 
Vi har studerat lägesrapporten från 2014 som ni publicerat. I den utgår ni från statistik över 
anmälda brott och påpekar att utvecklingen när det gäller den faktiska ekonomiska 
brottsligheten kan se annorlunda ut. Går det att säga något om/Har du någon känsla för hur 
den faktiska brottsligheten har utvecklats sedan revisionsplikten avskaffades? 
 
Finns det några gemensamma karakteristika hos de personer eller företag som begår brott och 
felaktigheter?  
 
Är det mer vanligt förekommande med ekonomisk brottslighet i nystartade företag? 
I så fall, vad kan detta komma sig? 
 
Tror du att det är fler som tar chansen att fuska efter slopandet av revisionsplikten när ingen 
har insyn på samma sätt som tidigare i verksamheten om man har valt bort revisor? 
 
Totalt 5 184 personer, d v s 65 procent, av de misstänkta är misstänkta enbart för ekonomisk  
brottslighet och har ingen misstanke eller dom sedan tidigare. Vad beror det på att andelen 
“endast ekobrott-nya inom ekobrott” ökar? (Ev.följdfråga Är det för att kontrollerna skärpts 
för dessa eller beror det på att det begås fler brott i denna kategori?) 
 
Lägesrapporter kan vi hitta från 2012 och framåt. Publicerades dessa rapporter även innan 
2012? Går de att få tag i någonstans? 
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Vi har även studerat Brottsförebyggande rådets statistik över anmälda ekobrott. Sedan 2010 
har antalet anmälningar stagnerat och till och med minskat en aning. Har du någon 
uppfattning om varför det ser ut så?  
 
Hur stor del av de företag som kommer till er har revisor? 
 
Hade en del av de brott som hamnar på ert bord kunnat undvikas om företaget i fråga hade 
låtit genomföra en revision enligt god sed? I så fall vilka fel eller brott? Går det att uppskatta 
hur stor andel det rör sig om? 
 
Är det andra typer av företag ni måste granska mer nu än tidigare? 
 
Hur ser Ekobrottsmyndighetens relation till revisorskåren ut idag jämfört med innan 
avskaffandet? 
 
Har ert sätt att arbeta på Ekobrottsmyndigheten förändrats sedan lagändringen 2010?  
 
Hur ser ert samarbete med Skatteverket och andra myndigheter ut?  
 
Hur ser du på trenden att allt fler företag väljer att anlita en redovisningskonsult istället för en 
revisor för att säkerställa kvaliteten på redovisning och annan information? Hur påverkar det 
den ekonomiska brottsligheten? Kan detta ha någon koppling till att antalet oseriösa bokförare 
tycks ha ökat? (Med tanke på anmälningsskyldigheten och oberoendet.) 
 
Är de kompensatoriska åtgärder som vidtagits som komplement till revision tillräckliga? 
(ange vilka åtgärder som vidtagits/föreslagits. bl. a. Skyldighet att lämna uppgifter till 
Skatteverket under löpande beskattningsår.) 
 
Vilken betydelse anser du att revisionen har för bekämpandet av ekonomisk brottslighet? 
(Följdfrågor: Är revision ett effektivt sätt att bekämpa ekonomisk brottslighet? Finns det 
andra kontrollfunktioner som är bättre lämpade för ändamålet?) 
 
Hur tror du att revisorernas anmälningsskyldighet var tänkt att användas när den 
introducerades 1999? Som ett påtryckningsmedel för att få till stånd korrigeringar eller som 
ett effektivt sätt att upptäcka och anmäla brott? Hur tycker du att den bör användas? 
 
Har antalet brott anmälda av revisorer förändrats? 
 
Hur tror du att mörkertalet har förändrats sedan lagändringen 2010, om det har förändrats? 
 
Känner du att arbetet med att förebygga och motverka ekonomisk brottslighet prioriteras högt 
av beslutsfattare eller är det värden som kostnadsbesparingar, tillväxt och arbetstillfällen som 
främst är i fokus? Glöms den ekonomiska brottsligheten bort?  



	   55	  

Kan detta i så fall ha att göra med svårigheterna att beräkna konsekvenserna för den 
ekonomiska brottsligheten av olika politiska beslut? 
 
Hur ställer sig Ekobrottsmyndigheten/du dig inför en framtida höjning av gränsvärden i 
enlighet med EU:s maximivärden?  
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Bilaga 2 Intervjuguide Lars Korsell Brå 

Kan du presentera dig själv? Titel, arbetsuppgift, yrkesbakgrund. 
 
Hur ser en vanlig arbetsdag ut för dig? 
 
Om du skulle beskriva Brottsförebyggande rådets verksamhet och funktion, hur lyder den? 
 
Vi har tittat på offentliga dokument, skrivelser och utredningar över en längre tidsperiod där 
man tydligt, och vid upprepade tillfällen, uttrycker att revision spelar en viktig roll i 
bekämpningen av ekonomisk brottslighet. Framförallt har vi tittat på fd. justitieråd Bo 
Svenssons utredning från 2008 som låg till grund för lagändringen 2010. I den framhöll bland 
annat Ekobrottsmyndigheten och Skatteverket just revisionens roll för att förhindra 
ekonomisk brottslighet. Men med hänseende till att det är svårt att kvantifiera storleken på 
den här betydelsen samt potentiella fördelar som överväger nackdelarna (ökad konkurrens och 
minskade kostnader för företagen) och påtryckningar för EU röstades ett slopande av 
revisionsplikten igenom 2010. Hur var din inställning till lagförändringen när den skedde?  
 
Delar du den inställningen idag eller har din uppfattning ändrats? I så fall varför? 
 
Vi har studerat Brottsförebyggande rådets statistik över anmälda ekobrott. Sedan 2010 har 
antalet anmälningar stagnerat och till och med minskat en aning. Har du någon uppfattning 
om varför det ser ut så? 
 
Vi har även studerat Ekobrottsmyndighetens lägesrapport från 2014 och även pratat med 
Henrik Lundin som är ekorevisor på EBM om denna. I den redogörs för statistik över 
anmälda brott men man påpekar att utvecklingen när det gäller den faktiska ekonomiska 
brottsligheten kan se annorlunda ut. Går det att säga något om/Har du någon känsla för hur 
den faktiska brottsligheten har utvecklats sedan revisionsplikten avskaffades? 
 
Enligt Ekobrottsmyndighetens lägesrapport var totalt 5 184 personer, eller 65 procent, av de 
misstänkta enbart misstänkta för ekonomisk brottslighet och har ingen misstanke eller dom 
sedan tidigare. Vad beror det på att andelen “endast ekobrott-nya inom ekobrott” ökar? 
(Ev.följdfråga Är det för att kontrollerna skärpts för dessa eller beror det på att det begås fler 
brott i denna kategori?) 
 
Är det mer vanligt förekommande med ekonomisk brottslighet i nystartade företag? 
I så fall, vad kan detta komma sig? 
 
Tror du att det är fler som tar chansen att fuska efter slopandet av revisionsplikten när ingen 
har insyn på samma sätt som tidigare i verksamheten om man har valt bort revisor? 
 
Vad är din syn på att antalet brottsanmälningar från revisorer är så pass marginell jämfört med 
de anmälningar som inkommer från skatteverket och konkursförvaltare? 
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Tror du att en del av de brott som hamnar i statistiken över anmälda brott hade kunnat 
undvika att hamna där om företaget i fråga hade låtit genomföra en revision enligt god sed? 
I så fall vilka fel eller brott? Går det att uppskatta hur stor andel det rör sig om? 
 
Ser ni några skillnader vad gäller vilken typ av företag som förekommer i statistiken över 
ekonomisk brottslighet idag jämfört med innan lagändringen 2010? (Företagets storlek, 
bransch etc.) 
 
Enligt er hemsida är er uppgift delvis att sprida kunskap om brottslighet bland annat för att 
beslutsfattare skall ha ett relevant beslutsunderlag. I de utredningar som genomförts inför 
avskaffandet av revisionsplikten bl.a. SOU 2008:32 som ligger till grund för lagförändringen 
2010 har utredaren svårt att dra några slutsatser kring vilken effekt lagändringen skall komma 
att få för den ekonomiska brottsligheten. Vad har du för kommentar till detta? Varför tror du 
att det var på det viset och vilka konsekvenser får det faktum att några exakta effekter ej kan 
estimeras? 
 
Känner du att arbetet med att förebygga och motverka ekonomisk brottslighet prioriteras högt 
av beslutsfattare eller är det värden som kostnadsbesparingar, tillväxt och arbetstillfällen som 
främst är i fokus? Glöms den ekonomiska brottsligheten bort? Kan detta i så fall ha att göra 
med svårigheterna att beräkna konsekvenserna för den ekonomiska brottsligheten av olika 
politiska beslut? 
 
Hur ser Brottsförebyggande rådets relation till revisorskåren ut idag jämfört med innan 
avskaffandet? 
 
Har ni förändrat någonting när det gäller kunskapsspridningen kring ekonomisk brottslighet 
sedan revisionsplikten slopades? Är det något särkilt ni måste tänka på eller kan ni fortsätta 
ert arbete precis som innan? 
 
Har ni försökt utreda och belysa vilka effekter den frivilliga revisionen har eller kan tänkas ha 
på den ekonomiska brottsligheten?  
 
Hur ser ert samarbete med Skatteverket, Ekobrottsmyndigheten och andra myndigheter ut?  
 
Hur ser du på trenden att allt fler företag väljer att anlita en redovisningskonsult istället för en 
revisor för att säkerställa kvaliteten på redovisning och annan information? Hur påverkar det 
den ekonomiska brottsligheten? Kan detta ha någon koppling till att antalet oseriösa bokförare 
tycks ha ökat? (Med tanke på anmälningsskyldigheten och oberoendet.) 
 
Är de kompensatoriska åtgärder som vidtagits som komplement till revision tillräckliga? 
(Bl. a. Skyldigheten att lämna uppgifter till Skatteverket under löpande beskattningsår.) 
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Vilken betydelse anser du att revisionen har för bekämpandet av ekonomisk brottslighet? 
(Följdfrågor: Är revision ett effektivt sätt att bekämpa ekonomisk brottslighet? Finns det 
andra kontrollfunktioner som är bättre lämpade för ändamålet?) 
 
Hur tror du att revisorernas anmälningsskyldighet var tänkt att användas när den 
introducerades 1999? Som ett påtryckningsmedel för att få till stånd korrigeringar eller som 
ett effektivt sätt att upptäcka och anmäla brott? Hur tycker du att den bör användas? 
 
Hur tror du eller ni att mörkertalet har förändrats sedan lagändringen 2010, om det har 
förändrats? 
 
Hur ställer du dig inför en eventuell framtida höjning av gränsvärden i enlighet med EU:s 
maximivärden?  
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Bilaga 3 Intervjuguide Katinka Hort 

Kan du presentera dig själv? 
 
Vill du berätta lite mer om den analys/utredning som ni precis påbörjat. Vad vill ni 
åstadkomma med utredningen?  
 
Har ni gjort något försök tidigare att utvärdera reformens effekter? 
 
Vilken uppgift anser du att den externa revisorn bidrar med? (Anmälningar, förebyggande?) (I 
ert arbete? För samhället i stort?) 
 
Hur ser du på de kompensatoriska åtgärderna ex. utökad möjlighet att få se pappren?. Nyttjas 
denna möjlighet? 
 
Vilka resurser har ni att genomföra kontroller i form av skatterevision? 
 
Enligt Henrik Lundin på EBM inkommer idag färre anmälningar om ekobrott från SKV än 
tidigare trots att ni fått större anslag. Vad kan detta komma sig? Kommentar kring detta? 
 
Hur har ert sätt att arbeta förändrats sedan avskaffandet av revisionsplikten 2010? 
 
Genomförs fler kontroller idag än tidigare? 
 
Hur ställer ni er till kombinationsuppdrag för de allra minsta bolagen? Dvs att en och samma 
person skall kunna upprätta och revidera räkenskapsinformation. Detta skulle potentiellt 
kunna vara ett alternativ enligt Henrik Lundin på EBM (och FAR).  
 
Vad är din uppfattning om storleken på mörkertalet när det gäller ekonomisk brottslighet? 
 
Ser du att det är någon viss typ av företag eller företagare som förekommer mer frekvent nu 
än innan lagändringen 2010? Ex. nystartade företag? 
 
Hur ser du på trenden att allt fler företag väljer att anlita en redovisningskonsult istället för en 
revisor för att säkerställa kvaliteten på redovisning och annan information? Hur påverkar det 
den ekonomiska brottsligheten? Kan detta ha någon koppling till att antalet oseriösa bokförare 
tycks ha ökat? (Med tanke på anmälningsskyldigheten och oberoendet.) 
 

 

 
 
 
 
 


