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Sammanfattning

 
När ekonomisk brottslighet uppdagas tenderar det att resultera i lösningar som stärker 

revisionen. År 2010 antogs en lag som minskade revisionens inflytande. Reformen innebar att 

mindre aktiebolag fått chansen att aktivt välja bort extern granskning av finansiella rapporter. 

Vilket kan ses som anmärkningsvärt då revisorerna är det främsta kontrollorgan mindre 

aktiebolag har. Reformen infördes för att stärka mindre aktiebolag genom att förenkla den 

administrativa belastningen och minska dess kostnader. Denna kvalitativa studie ämnar 

kartlägga de faktorer som påverkats av revisionspliktens avskaffande utifrån revisorernas 

perspektiv. Genom att besvara forskningsfrågorna: Vilka är effekterna orsakade av 

avskaffandet av revisionsplikten för mindre aktiebolag ur revisorns perspektiv? Hur ser den 

ekonomiska brottsligheten ut i dessa företag och vilka faktorer påverkar revisorernas 

beslutsfattande angående ekobrott? Vad påverkar individers benägenhet att begå ekonomisk 

brottslighet? Syftet med uppsatsen är att kartlägga de faktorer som har påverkats av 

revisionspliktens avskaffande för små aktiebolag utifrån revisorers perspektiv. Vidare ämnar 

uppsatsen öka förståelsen för det samspel som råder mellan företags intressenter, små 

aktiebolag och revisorer då det i dagsläget saknas kvalitativ forskning på detta område. 

 

Forskningsfrågorna besvaras med hjälp av insamlade sekundärdata och kvalitativa intervjuer. 

Studiens slutsats tyder på att avskaffandet medfört att företagsledare utan erforderlig kompetens 

numera upprättar såväl årsredovisning som bokföring. Ytterligare effekter som uppkommit är 

att myndigheter fått en ökad arbetsbelastning på grund av såväl undermåliga årsredovisningar 

och att granskningsarbete till viss del förskjutits från revisorer till myndigheter. Avskaffandet 

har även medfört en ökad förekomst av ekonomisk brottslighet. De faktorer som framkommit 

påverka revisorers benägenhet att anmäla kriminella handlingar är främst; transaktionsstorlek, 

individens medvetenhet i brottet, motivet bakom, kundens benägenhet att åtgärda handlingen 

samt vilka parter som berörs av handlingen. Studien tyder på att det föreligger ett samband 

mellan förekomst av ekonomisk brottslighet och hög kontanthantering. De faktorer som 

påverkar en individ att begå brott är företagskulturen. I de företag där anställda begår 

ekonomisk brottslighet ses främst bristande internkontroll vara anledningen till uppkomsten. 

 

Nyckelord: ekonomisk brottslighet, revisorers bedömning, revisionsplikt, beslutsfattande, fraud 

triangle.  



 
 

Abstract

 
When economic crime is discovered it tends to result in solutions that strengthen the audit. In 

2010 a law was adopted which reduced the influence of the audit. The reform gave the smallest 

companies the opportunity to actively refrain external audit. That can be seen as remarkable as 

the auditors are the primary control organ of smaller companies. The reform was introduced to 

simplify the administrative burden and reduce its costs. This qualitative study aims to explain 

the factors that have been affected by the abolition of auditing based on the auditors' 

perspective. By answering the research questions: What are the effects caused by the 

elimination of auditing requirements for smaller companies from the auditor's perspective? 

What does the financial crime look like in these companies and what factors affect the auditors' 

decision-making regarding eco-crime? What affects individuals' inclination to commit financial 

crime? The aim of this study is to chart the factors that have been affected by the elimination 

of auditing for small companies from the perspective of auditors. Furthermore, the study aims 

to increase the understanding of the interplay between company stakeholders, small companies 

and auditors, as there is currently no qualitative research in this area. 

 

The research questions are answered using collected secondary data and qualitative interviews. 

The conclusion of the study suggests that the abolition meant that business leaders without the 

necessary skills now produce the annual report and the current accounts. Further effects that 

have arisen are that authorities have increased workload due to both poor annual reports and 

that audit work has to some extent been shifted from auditors to government agencies. The 

abolition has also resulted in an increased incidence of economic crime. The factors that affect 

the auditors' inclination to report criminal acts are primarily; transaction size, the individual's 

awareness of the crime, the motivation behind it, the customer's inclination to remedy the act 

and the parties concerned by the action. The study indicates that there is a correlation between 

the existence of financial crime and high frequency of cash handling. The factors that influence 

an individual to commit crimes are corporate culture. In the companies where employees 

commit financial crime, mainly lack of internal control is seen as the reason. 

 

Key words: financial crime, auditors' assessment, audit obligation, decision making, fraud 

triangle. 
 

 



 
 

Innehållsförteckning 
1 Inledning ............................................................................................................................................. 1 

1.1 Bakgrund ...................................................................................................................................... 1 

1.1.1 Revisorns roll ........................................................................................................................ 1 

1.1.2 Revisorns skadeståndsansvar .............................................................................................. 2 

1.1.3 Hur avskaffandet har påverkat revisorns oberoende ....................................................... 2 

1.1.4 Om avskaffandet av revisionsplikten .................................................................................. 3 

1.2 Problemdiskussion ....................................................................................................................... 4 

1.3 Forskningsfrågor ......................................................................................................................... 5 

1.4 Syfte och avgränsning ................................................................................................................. 6 

1.5 Disposition .................................................................................................................................... 6 

2 Teori ................................................................................................................................................ 7 

2.1 Teorimodell .................................................................................................................................. 7 

2.2 Etik & Moral ................................................................................................................................ 8 

2.2.1. Bias ........................................................................................................................................ 8 

2.2.1 Inkrematalism - gradvis tillväxt .......................................................................................... 9 

2.2.2 Viljan att tillfredsställa överordnade .................................................................................. 9 

2.3 Fraud triangle ............................................................................................................................ 10 

2.4 Institutionell teori ...................................................................................................................... 12 

2.5 Intressentmodellen .................................................................................................................... 13 

2.6 Perspektiv på revision ............................................................................................................... 15 

2.7 Beslutsteori ................................................................................................................................. 16 

2.7.1 Normativ och deskriptiv beslutsteori ................................................................................ 16 

2.7.2 Rationell beslutsteori .......................................................................................................... 17 

3 Metod ................................................................................................................................................. 18 

3.1 Metodval ..................................................................................................................................... 18 

3.1.1 Förklaringsmodell .............................................................................................................. 18 

3.1.2 Repertory Grid ................................................................................................................... 19 

3.2 Respondenturval ........................................................................................................................ 19 

3.3 Datainsamling ............................................................................................................................ 20 

3.3.1 Litteraturinsamling ............................................................................................................ 20 

3.3.2 Empiriinsamling ................................................................................................................. 21 

3.3.3 Operationalisering .............................................................................................................. 22 

3.4 Analysmetod............................................................................................................................... 22 

3.5 Studiens trovärdighet ................................................................................................................ 23 

3.5.1 Validitet ............................................................................................................................... 23 



 
 

3.5.2 Reliabilitet ........................................................................................................................... 24 

3.6 Etiskt förhållningssätt ............................................................................................................... 24 

4 Empiri ................................................................................................................................................ 25 

4.1 Intervjuer med revisorer .......................................................................................................... 25 

4.1.1 Avskaffandet av revisionsplikten ...................................................................................... 25 

4.1.2 Nystartade aktiebolag ........................................................................................................ 26 

4.1.3 Oren revisionsberättelse .................................................................................................... 27 

4.1.4 Revisorernas beslutsfattande vid ekonomisk brottslighet .............................................. 27 

4.1.5 Förekomst av ekonomisk brottslighet .............................................................................. 29 

4.1.6 Individers benägenhet att begå brott ................................................................................ 30 

4.2 Case ............................................................................................................................................. 31 

4.2.1 Försäljning av leasad maskin ............................................................................................ 31 

4.2.2 Förskingring ........................................................................................................................ 33 

4.2.3 Förbjudet lån ...................................................................................................................... 34 

4.2.4 Försenad årsredovisning .................................................................................................... 35 

4.3 Skatteverket & Ekobrottsmyndigheten ................................................................................... 36 

5 Analys ................................................................................................................................................ 37 

5.1 Effekterna av revisionspliktens avskaffande .......................................................................... 38 

5.2 Revisorernas beslutfattande vid ekonomisk brottslighet ....................................................... 39 

5.3 Förekomst av ekonomisk brottslighet ..................................................................................... 41 

6 Slutsats ............................................................................................................................................... 43 

6.1 Studiens bidrag .......................................................................................................................... 44 

6.2 Förslag till fortsatt forskning ................................................................................................... 44 

Referenser ............................................................................................................................................ 45 

Bilaga 1 Intervjudisposition revisorer ............................................................................................... 49 

Bilaga 2 Intervjudisposition Ekobrottsmyndigheten ....................................................................... 49 

Bilaga 3 Intervjudisposition Skatteverket ......................................................................................... 49 

Bilaga 4 Repertory Grid ..................................................................................................................... 51 

Bilaga 5 Operationalisering Repertory Grid .................................................................................... 52 

 



 
 

Figurförteckning

 
Figur 1. Studiens dispositionsmodell .................................................................................. s. 6 

Figur 2. Studiens teorimodell ..............................................................................................s. 7 

Figur 3. The new fraud triangle model (Kassem & Higson, 2012, figure 4) ..................... s. 12 

 

Figur 4. Intressentmodellen (Fassin 2009, figure 1). ......................................................... s. 14 

 

Figur 5. Det triangulära förhållandet mellan företagets intressenter (Fassin, 2009, figure 3a, b) 

 ............................................................................................................................................ s. 15 

 

Figur 6. Studiens analysmodell. ......................................................................................... s. 37 

 

 

Tabellförteckning 

 

Tabell 1. Respondenturval .................................................................................................. s. 20 

 

Tabell 2. Försäljning av leasad maskin .............................................................................. s. 32 

 

Tabell 3. Förskingring. ....................................................................................................... s. 33 

 

Tabell 4. Förbjudet lån. ...................................................................................................... s. 34 

 

Tabell 5. Försenad årsredovisning ..................................................................................... s. 35 

 

 



1 
 

1 Inledning 

 
 

1.1 Bakgrund 

Revisonsplikten avskaffades redan år 2010. Sedan dess har aktiebolagsformen ökat dramatiskt. 

Iredahl och Bengtson anser att reformen inneburit ett samhällsproblem där de företag som 

avsagt sig revisor är överrepresenterade gällande planerad ekonomisk brottslighet (Hadjipetri, 

Glantz 2018). I en debattartikel beskriver Helena Lindberg, riksrevisor för Riksrevisionen samt 

Nedim Colo, projektledare för Riksrevisionen problematiken med reformen; om än reformen 

ämnade underlätta såväl den administrativa bördan och den administrativa kostnaden så har 

varken företagens konkurrenskraft eller överlevnad förbättrats. Företagsformen har ökat i 

popularitet, men detta på bekostnad av andra företagsformer. Debattörerna menar därmed att 

reformen inte medfört ökat företagande. Vidare menar de att “Riksrevisionen förstår 

företagandets betydelse för svensk välfärd och internationella konkurrenskraft, men det är naivt 

att blunda för att reformen kan ha underlättat för oseriösa aktörer – till nackdel för seriösa 

företagare och samhället i stort” (Colo & Lindberg, 2018) 

 

Ekonomiska brott definieras som brott som sker inom näringsverksamhet. Revisorns 

granskning är en del av de regleringar som tillkommit för att motverka negativa sidoeffekter av 

näringsverksamhet. Genom en lagreform år 2010 genomfördes lättnader i aktiebolagslagen där 

den obligatoriska revisorsgranskningen för små aktiebolag avskaffades.  (BRÅ, rapport, 2015).  

          

Revisorerna har, genom sin revisionsberättelse samt anmälningsplikt, en betydande roll i att 

förebygga ekonomisk brottslighet. Ett avskaffande av revisionsplikt för omkring 250 000 

stycken aktiebolag kan därmed ses som anmärkningsvärt. Avskaffande underlättar för 

ekonomisk brottslighet vilket står i kontrast mot tidigare genomförda lagförändringar. 

Lagstiftare vacklade vid tidpunkten mellan förebyggande av ekonomisk brottslighet och att 

underlätta för företagare. Skatteverket ansåg att avskaffande skulle: 

 

“[...] medföra en ökning av såväl medvetna som omedvetna fel i företagens räkenskaper och 

därmed kommer också antalet fel i deklarationerna att öka” (Brå, 2015). 

 

Ekobrottsmyndigheten ansåg i ett remissvar inför lagförslaget att revisorernas kontrollfunktion 

verkar som en effektiv brottsbekämpning genom att förebygga och upptäcka ekonomisk 

brottslighet. Vidare ansåg de att brottsförebyggande åtgärder bör vara ett effektivt sätt att 

förebygga ekonomisk brottslighet och att straffrättsliga åtgärder inte borde vara det primära 

medlet för att komma till rätta med illegala handlingar inom näringsverksamhet. 

Brottsförebyggande rådet ansåg att en lättnad i den lagstadgade revisionsplikten inte skulle 

påverka förebyggandet av ekonomisk brottslighet i alltför stor utsträckning. Aktörer på 

marknaden, så som kreditgivare och leverantörer, skulle ställa krav på kontroll av aktiebolagen 

vilket skulle borga för en hög redovisningsstandard (Brå, 2015). 

 

1.1.1 Revisorns roll 

Årsredovisningen är en av få informationskällor intressenter har tillgång till beträffande 

företagets resultat och ställning. Revisionens syfte är att ansamla objektiv information till 

företagets intressenter. Informationen används av intressenterna för att åstadkomma 

beslutsunderlag för möjliggörandet av en effektiv resursallokering. För att informationen ska 
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vara användbar för dess användare är det av vikt att informationen är tillförlitlig och korrekt 

(Chan & Vasarhely, 2011).  

 

För att uppnå objektiv och korrekt information ska revisorn, i sitt uppdrag, uttala sig om 

organisationers redovisning och påtala eventuella brister. Granskningen innefattar räkenskaper, 

redovisning och styrelsens och Vd:ns förvaltning av det reviderade företaget eller 

organisationen (Nationalencyklopedin, NE, 2017). Revisorn har inget ansvar över bokföringens 

riktighet och ansvarar enbart för de uttalanden denne gör. Förekommer det felaktigheter, av 

väsentlig betydelse, i redovisningen ska det framgå av revisionsberättelsen (Carrington, 2014; 

Thorell et al. 2005). Dagens lagstiftning kräver att revisorn är godkänd eller auktoriserad och 

bör besitta nödvändig kompetens för att ha förståelse för den reviderade branschen och om de 

ekonomiska förhållanden som råder (NE, 2017). Revisorn ska även bedöma och beskriva 

riskerna för betydande felaktigheter inom företagens finansiella rapportering samt bedöma 

risken för bedrägerier (FAR, 2016).  
 

1.1.2 Revisorns skadeståndsansvar 

Skadeståndsansvar för revisorer har funnits i Aktiebolagslagen sedan år 1895 och omfattade då 

enbart uppdragsmannen. År 1944 kom den även att inkludera tredje man, det vill säga 

aktieägare och andra intressenter som kan åsamkas skada (SOU 2016:34). 

  

Revisorer utövar kontroll över organisationer och i uppdraget ingår även att de ska verka för att 

skydda organisationens intressenter. Revisorn har ett ansvar för dennes uttalanden gällande den 

reviderade organisationen. Granskningen ska inriktas på de områden där risken för väsentliga 

fel bedöms vara störst. Underlåter revisorer att utföra sitt uppdrag omsorgsfullt i den mån skada 

uppstår kan revisorn riskera skadeståndsskyldighet, oavsett om skadan uppstod på grund av 

uppsåt eller av oaktsamhet. Ansvaret omfattar sådan skada som uppkommer genom 

åsidosättandet av plikten som kontrollfunktion. Skadeståndsansvaret är obegränsat, varvid 

enorma skadestånd kan uppstå som i fallet Prosolvia där skadeståndet uppgift till närmare 2 

miljarder kronor, vilket i ett senare skede kom att jämkas (SOU 2016:34). 
 

För att skadeståndsansvar ska uppstå måste ett orsakssamband (kausalitet) mellan handlingen 

och skadan existera. Kausalitet innebär att genom handlandet måste risken för att skadan 

uppstått ökat. Agerar revisorn försumligt men inte åsamkar organisationen skada kan, trots 

försumligheten, inget skadestånd uppstå. Uppstår skada på grund av försumlighet delar 

vanligtvis revisorn skadeståndsansvaret med VD och styrelse då de normalt upprättar den 

granskande handlingen (SOU 2016:34). 
 

1.1.3 Hur avskaffandet har påverkat revisorns oberoende 

En av revisorsprofessionens mest centrala delar är dess oberoende och professionella 

skepticism (Svanberg & Öhman, 2016). Professionell skepticism kan definieras som ett 

arbetssätt där revisorn genom hela processen förblir ifrågasättande och kritiskt bedömande av 

de uppgifter som presenteras för denne (Kueppers & Sullivan, 2010). 

 

Tidigare studier har funnit samband mellan långvariga kundrelationer och förbättrad kunskap 

om den reviderade verksamheten och därmed även förbättrad kvalitet på revisionen. Tidigare 

studier har också påvisat ett samband mellan långvariga kundrelationer och påverkan på 

revisorns bedömning och att det existerar ett samband mellan försämrad revisionsprocess och 

ett nära förhållande till kunden (Svanberg & Öhman, 2016).  
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Olika metoder har tillkommit för att förstärka revisorns oberoende ställning gentemot sin kund, 

exempelvis revisorsrotation och kravet om att utvärdera och dokumentera risken för att 

revisorernas oberoende och objektivitet hotas vid varje kundrelation. Tydligt är att dessa 

åtgärder inte räcker (Svanberg & Öhman, 2016). Svanberg och Öhman (2016) menar att 

revisorns objektivitet och oberoende riskerar att påverkas även vid kortare revisor-

kundförhållanden. 

 

Under tidspress är revisorer mer benägna att fatta beslut till förmån för sin kund, genomföra 

sämre revisioner och förlitar sig i högre utsträckning på kundernas egna kontrollsystem något 

som hotar revisorernas objektivitet (Svanberg & Öhman, 2016).  
 

1.1.4 Om avskaffandet av revisionsplikten 

År 2010 avskaffades den lagstiftning som tidigare innebar att mindre aktiebolag skulle låta 

revidera sina räkenskaper. Genom reformen tillåts mindre aktiebolag i bolagsstämman att välja 

bort granskning. Enligt 9 kap. 1§ i Aktiebolagslagen (ABL, SFS 2005:551) infaller 

revisionsplikt, sedan år 2010 års lagstiftning, för bolag som under de senaste två 

räkenskapsperioderna uppfyller mer än ett av följande villkor:  

 

1. medelantalet anställda i bolaget uppgår till mer än tre, 

2. bolagets redovisade balansomslutning uppgår till mer än 1,5 miljoner kronor, 

3. bolagets redovisade nettoomsättning uppgår till mer än 3 miljoner kronor. 
 

Effekterna av avskaffande har lett till att fler aktiebolag avsagt sig granskning i allt större 

utsträckning. 80–85% av alla nystartade aktiebolag avsäger sig i dagsläget granskning. 

Motsvarande siffra var år 1978, när revisionen var frivilligt för mindre aktiebolag, 43% 

(Justitiedepartementet, 2008 ss. 259). Sedan avskaffandet har antalet anmälningar gjorda av 

revisorer minskat och Ekobrottsmyndigheten bedömer borttagandet som en riskfaktor för ökad 

ekonomisk brottslighet (Riksrevisionen, 2017). 
 

När revisionsplikten avskaffades år 2010 vägdes de kostnaderna som revisionsplikt medför mot 

risken för en ökad ekonomisk brottslighet och slutligen genomfördes reformen som ett led i att 

förenkla för företagare genom att minska administrationen och minska kostnader. Reformen 

ämnade även stärka bolagens konkurrenskraft (Riksrevisionen, 2017). I snitt har mindre 

aktiebolag sparat 10 000 kronor årligen på att inte låta räkenskaperna granskas. Dessa företag 

har dock växt långsammare i såväl nettoomsättning som personalstyrka än företag som låtit sig 

granskas (Marténg, 2017).  I Tidigare studier sågs ett positivt samband mellan företagstillväxt 

och revision. (In-Mu, Daqing, Woody, 2008).  
 

När förslaget om att slopa revisionsplikt för mindre aktiebolag introducerades fann utredningen 

att revisorerna skulle få ett inkomstbortfall på närmare 70%, räknat på ett inkomstbortfall 

genererat av bortfall av arvode från lagstadgade revisionstjänster. Vidare slutsatser var att vissa 

tilläggstjänster även skulle försvinna och därmed resultera i ytterligare inkomstbortfall. 

Revisorer skulle dock kunna inhämta merparten av inkomstbortfallet genom att erbjuda sin 

kompetens inom redovisning till företagare som inte själva besitter erforderlig kompetens och 

inte låter sitt företag revideras (Justitiedepartementet, 2008).   
 

Utredarna fann att från och med att frivillig revisionsplikt införs skulle den minskade 

efterfrågan på revision leda till ett överskott av revisorer och för en stabilisering av 

efterfrågan/utbudet antas följderna av införandet resulterar i lägre arvoden för revisorerna då de 
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även kommer konkurrera med redovisningskonsulter, bokföringsbyråer och andra aktörer som 

tillhandahåller liknande tjänster inom redovisning (Justitiedepartementet). 

   

       

1.2 Problemdiskussion 
Under 2000-talet har ett flertal ekonomiska skandaler inträffat, såsom Enron-skandalen i USA, 

vilket har ökat medvetenheten för bedrägerier. Dessa tidigare skandaler har påverkat 

kapitalmarknaden, synen på redovisning och revision samt stabiliteten i den globala ekonomin 

och företag negativt. Enron-kraschen orsakade en förlust om 70 biljoner dollar på 

kapitalmarknaden (Huang, Lin, Chiu & Yen, 2017) vilket sänkte dess förtroende 

(Ekobrottsmyndigheten, 2016).  Inkorrekta finansiella rapporter skapar både dåligt rykte för 

såväl företagen som revisorerna och det riskerar även att minska organisationers 

marknadsvärde.  

 

Revision kan användas som ett medel för att uppnå en ökad säkerhet och förtroende från 

intressenterna (Chow, 1982; Lennox et al. 2011). Revision syftar därmed till att utvärdera den 

redovisade informationen och försäkra om att den stämmer. Sedermera har användare av den 

granskade och godkända informationen möjlighet att få ersättning från revisorn om 

felaktigheter påträffas i redovisningen och användare som drabbas av ekonomiska förluster på 

grund av brister i revisorns granskning (Wallace 1980). Revisorers professionella skepticism är 

en grundbult för revisorernas oberoende och objektivitet vilket krävs för att uppfylla rollen som 

en kontrollfunktion. För att bibehålla professionell skepticism är det av vikt att revisorer förbli 

ifrågasättande och objektiva i sina bedömningar av det reviderade materialet (Kueppers & 

Sullivan, 2010). 

     

Revision ska skapa trygghet och trovärdighet för företagens intressenter genom att i sitt uppdrag 

noggrant planera och utföra revision där alla väsentliga felaktigheter framkommer – oavsett om 

dessa är orsakade av slarv eller medvetna handlingar (Kueppers & Sullivan, 2010). Vidare ska 

revisorer vara opartiska och självständiga i förhållande till dem de granskar och en reviderad 

verksamhet ska ses som en kvalitetsstämpel gentemot marknaden (Iredahl, FAR). Enligt 

Thorell och Norberg (2005) är lagstadgad revision främst till nytta för samhället. Intressenter 

behöver en garanti om att företags räkenskaper är korrekta och Skattemyndigheten behöver 

taxeringsunderlag vars riktighet kan vara svåra att bedöma utan en oberoende granskare 

(Ekobrottsmyndigheten, 2016).  

 

Företag vill inte betala hur mycket som helst för revision vilket leder till att granskningen inte 

kan omfatta samtliga transaktioner och händelser. Revisorns utlåtande baseras på 

tillfredsställande säkerhet – inte fullständig säkerhet. Ur revisorns perspektiv är ekonomisk 

brottslighet ett kritiskt fenomen på grund av de juridiska följderna ett eventuellt misslyckande 

att upptäcka ekonomisk brottslighetkan leda till. Revisorns karriär kan även tillintetgöras till 

följd av en revisionsskandal (Huang et al., 2017).  

 

Företag som ägnar sig åt bedrägeri kan initialt vara svårt att upptäcka. Det finns faktorer som 

försvårar arbetet mot ekonomisk brottslighet; revisorer begränsas av lagar och regler, men 

begränsade resurser är även en faktor som försvårar arbetet. Ekonomisk brottslighet påverkar 

hela Sveriges befolkning då merparten av den svenska välfärden och infrastrukturen är 

skattefinansierad (Ekobrottsmyndigheten, 2016). I Sverige är kunskapen om ekonomisk 

brottslighet relativt låg och toleransen för svart arbetskraft är relativt hög. För att motverka 

ekonomisk brottslighet måste hela samhället börja samarbeta med myndigheter och 

näringslivet. Seriösa företag tvingas verka på marknader med snedvriden konkurrens, vilket 
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leder till att verksamheter kan tvingas gå¨i konkurs på grund av illegal verksamhet 

(Ekobrottsmyndigheten, 2016).   

 

Ungefär hälften av alla anmälda brott till Ekobrottsmyndigheten är av enklare karaktär. De 

flesta är bokföringsbrott eller brott mot låneförbud och begås huvudsakligen av småföretagare. 

Dessa brott sker ofta på grund av slarv eller okunskap (Ekobrottsmyndigheten, 2016). Mindre 

företag begår ekonomiska brott i större utsträckning och därmed bör dessa företag låta sina 

räkenskaper revideras (Justitiedepartementen, 2008). Andra hälften av de brott som anmälts är 

brott där företags huvudsyfte är att används som ett verktyg för att främja en illegal verksamhet, 

samt brott som begåtts av företag med en, i grunden, seriös verksamhet men som avsiktligen 

underlåtit sig att följa regelverk. Exempelvis genom att inte föra en korrekt intäktsredovisning 

(Ekobrottsmyndigheten, 2016).  

 

Revisionsyrket och dess lagstiftning genomgår ständig förändring. Dagens regelverk gällande 

revision för mindre aktiebolag lever inte upp till de förväntningar som ställdes på det i samband 

med reformen år 2010. Avsikten med reformen var att öka företagens tillväxt och skapa 

arbetstillfällen men i enlighet med de utvärderingar som gjorts beträffande reformen har 

slutsatserna varit att revision bidragit med övervägande nytta inom näringsliv och samhälle 

(Marténg, 2017; Riksrevisionen, 2017). Revisorns granskning har visat sig främja 

aktiebolagsformen och bör därmed ses som en resurs, inte en kostnad då revisorer förebygger 

brottslighet och felaktigheter genom att påpeka eventuella oegentligheter som upptäcks i 

samband med granskning (Riksrevisionen, 2017).  

 

Efter utvärderingar tycks reformen inte uppfyllt de intentioner Riksrevisionen haft med 

lagändringen. I stället för konkurrenskraftiga företag verkar reformen fått motsatt effekt. 

Reformen har bidragit till större valmöjlighet för mindre aktiebolag men de 

kostnadsbesparingar som bolagen gjort genom att avsäga sig granskning har även medfört 

minskad möjlighet till kontroll och insyn i bolagen. Det föreligger även indikationer på att 

reformen underlättat ekonomisk brottslighet och avsaknaden av granskning har försvårat 

upptäckten av sådana. Fel förekommer oftare i årsredovisningarna vilket även påverkar 

företagens intressenter (Riksrevisionen, 2017).  

 

Ekonomisk brottslighet kommer förmodligen alltid att finnas i mer eller mindre utsträckning, 

oavsett krav på revision eller inte. Därmed är det av vikt att revisorer omsorgsfullt utför sitt 

uppdrag såsom aktieägarnas, fordringsägarnas, allmänheten och de anställdas förtroendeman 

(SOU 2016:34). Detta motiverar en studie gällande hur revisorer bedömer fall av ekonomisk 

brottslighet då revisorerna besitter rollen som kontrollorgan och har vittgående kunskap i att 

förebygga ekonomisk brottslighet. Tidigare studier har undersökt vilken påverkan den 

organisationella kulturen haft på revisorers beslutsfattning i samband med revision (Svanberg 

& Öhman, 2016), och ett flertal studier är genomförda beträffande vikten av revisorns 

objektivitet och oberoende (Keuppers & Sullivan, 2010 ). Forskning som studerar revisorers 

beslutsprocess är begränsad och därmed ämnar denna uppsats kartlägga de faktorer som 

påverkar revisorerna beslutsfattande vid förekomst av illegala handlingar i reviderade 

organisationer.  

     

1.3 Forskningsfrågor 

Vilka är effekterna orsakade av avskaffandet av revisionsplikten för mindre aktiebolag ur 

revisorns perspektiv? 
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Hur ser den ekonomiska brottsligheten ut i dessa företag och vilka faktorer påverkar 

revisorernas beslutsfattande angående ekobrott?  

 

1.4 Syfte och avgränsning 

Syftet med studien är att explorativt undersöka effekten av avskaffandet av revisionsplikten för 

mindre aktiebolag ur revisorers perspektiv. Vidare ämnar studien söka förklara hur den 

ekonomiska brottsligheten ser ut i denna grupp av företag och vad som påverkar revisorns 

agerande. För att kunna förklara revisorns agerande har följande delsyfte utformats. 

 

• Identifiera faktorer som är påverkar beslutsfattningen i situationer om ekonomisk 

brottslighet. 

   

1.5 Disposition 

 

Figur 1. Studiens dispositionsmodell. 
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2 Teori 

I detta avsnittet presenteras de teorier som studien bygger på. Inledningsvis redogörs det för 

etik och moral. Vidare presentera fraud triangle, institutionell teori och intressentmodellen. 

Avsnittet avslutas med en överblick över perspektiv på revision och slutligen en presentation 

av beslutsteorin. 

 
 

2.1 Teorimodell 

 

Figur 2. Studiens teorimodell 

 

Studiens teorimodell ämnar illustrera hur de utvalda teorierna används för att förklara den 

ekonomiska brottsligheten samt revisionens betydelse. Fraud triangle används för att förklara 

de situationer som råder när ekonomisk brottslighet sker. Etik och moral används tillsammans 

med beslutsteorin för att förklara individers beslutsfattande och agerande när ett brott sker. 

Beslutsteorin används även för att förklara revisorers beslutsfattande i känsliga situationer. 

Den institutionella teorin förklarar hur ett företags uppbyggnad och struktur har för betydelse 

för att främja eller motverka ekonomiskbrottslighet. Slutligen används intressentmodellen för 

att förklara intressenternas betydelse i revisionen. 
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2.2 Etik & Moral 

Individer verksamma inom professioner med ekonomisk inriktning har i grund och botten en 

vilja att agera moraliskt (Prentice, 2017, s. 17) men individers etik riskerar att påverkas av olika 

typer av biases. Känslan för rätt och fel härrör framförallt ur individens intuition. Därefter sker 

en tankeprocess som försöker finna motiv som stödjer vår initiala intuition (Schwartz, 2017).  
 

2.2.1. Bias 

Mänskligheten kan enbart inhämta och analysera en begränsad mängd information samtidigt 

och fokus kan enbart föreligga på en aktivitet i taget. På grund av dessa begränsningar utformas 

bedömningar och val baserade på förenklade riktlinjer. Vid merparten av alla beslut fungerar 

dessa riktlinjer bra, men bias riskerar att snedvrida vår beslutsprocess (Montgomery, 2013). 

 

Ett problem med de nuvarande regelverken för utvärdering av revisorns oberoende och 

objektivtet vid nya kundrelationer, är risken för att snedvridning, så kallat bias, kan uppstå när 

revisorn själv ska bedöma risken för att sitt oberoende hotas (Svanberg och Öhman, 2016). 

Konfirmationsbias handlar om att man söker bekräftelse för den egna övertygelsen och söker 

efter evidens som styrker de antaganden övertygelsen baseras på. Motsägelsefull evidens 

tenderas att motarbetas och bortförklaras (Montgomery, 2013). Prentice (2017) menar att 

konfirmationsbias förekommer på arbetsplatser. Medarbetare studerar sin omgivning och 

anpassar sitt beteende och handlande utefter preferensgruppens värderingar och beteende. 

Prentice (2017) anser att effekten av konfirmationsbias underskattas gällande att förutspå 

individers etiska beteende och hur det kan få dem att agera. Brody och Frank (1998) menar att 

det föreligger risk att människor tenderar att bibehålla eller stärka en initial inställning gentemot 

någon eller något, även om det föreligger motsägelsefulla evidens eller andra indikationer på 

att ett sådant handlande står i strid med ett rationellt beslutsfattande. 

 

Den organisatoriska kulturen påverkar medarbetare i flera hänseenden, däribland påverkas 

kreativitet, individers arbetsinsatser och även beteende. Etiska kulturer främjar moraliska 

handlingar hos individer inom organisationen. Revisorer är inga undantag, tidigare studier 

påvisar att revisorers beslut influeras av den organisatoriska kulturen.  I organisatoriska kulturer 

med en stark etik främjas och skyddas revisorns oberoende mer än i en kultur med en sämre 

känsla för etik. Revisorer verksamma inom organisationer med en kultur som tillåter omoraliskt 

handlande medför sämre utförda revisioner (Svanberg & Öhman, 2016). Vidare har 

påtryckningar från auktoritära individer även visat sig påverka beslutsföring i viss utsträckning 

(Prentice, 2017).  Auktoriteter kan även distansera sig från omoraliskt beteende och på så vis 

främja moraliskt beslutsfattande inom organisationen (Svanberg & Öhman, 2016).   
 

Svanberg och Öhman (2016) genomförde en studie på 281 stycken revisorer från ett flertal 

revisionsbyråer. Deras slutsats var att revisorer i byråer med en stark etisk kultur tog mer 

objektiva beslut, medan revisorer verksamma i byråer med svagare etisk kultur var mer benägna 

att begå kvalitetsförsämrande handlingar. Resultatet tyder på att starka, gemensamma 

värderingar kan verka som riktlinjer i de fall regelverken inte bidrar med tillräckligt tydliga 

direktiv (Svanberg och Öhman, 2016). 

 

Brott begås av personer från alla möjliga segment i samhället och illegala handlingar sker 

framför allt på grund av att tillfälle ges och påtryckningar sker (Prentice, 2017). Prentice (2017) 

menar på att individers etik spelar en mindre betydande roll när de väljer att utföra brottsliga 

handlingar. Etiskt handlande kräver goda avsikter men det i sig är inte tillräckligt för att 

upprätthålla ett lagligt leverne (Prentice, 2017).   
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Moralisk rationalisering innebär att handlingar som inte är förenliga med den egna etiken 

ursäktas med hjälp av principer eller förklaringar. Det har framkommit vara en betydande 

psykologisk process som påverkar beslutsfattning negativt och används även som intalning att 

agerandet inte stridet mot individens egna moraliska uppfattning (Schwartz, 2017). 

        

Andra anledningar som kan få etiskt välvilliga människor att begå illegala handlingar 

presenteras i avsnitten nedan. 
 

2.2.1 Inkrematalism - gradvis tillväxt 

Inkrematalism förklaras genom att det etiska beteendet gradvis försämras och individen 

omedvetet och successivt agerar allt mer oetiskt. Något de inte skulle utföra inledningsvis på 

grund av etiska ställningstagandena, kan de i ett senare skede välja att utföra, trots att 

handlingen initialt stred mot individens etik (Prentice, 2017). Inkrematalism kan också ske 

genom att individer rutinmässigt utför omoraliska handlingar vilket gradvis försämrar 

individens egna uppfattning av etik. Ett exempel var när Nick Leeson, börsmäklare till yrket, 

använde Barings Banks kunders insatta kapital till att täcka upp för en kollegas förlust. Det gick 

så långt att Nick Leeson investerade hela bankens kapital på den japanska aktiemarknaden. 

Japan drabbades kort därefter av en stor jordbävning vilket fick aktiemarknaden att kollapsa. 

Barings Bank såldes därefter för 1 pound (Schwartz, 2017). 
 

2.2.2 Viljan att tillfredsställa överordnade 

Att tillfredsställa överordnade genererar ofta i diverse belöningar, medan det omvända kan 

förorsaka uppsägning eller få andra påföljder. Ofta är medarbetarna medvetna om att 

handlingen är omoralisk eller illegal, men utför den ändå. Omtyckta och förtroendeingivande 

chefer kan besitta stort inflytande och således påverka medarbetare till att begå brottsliga 

handlingar. Medarbetare som upplever påtryckningar är med benägna att begå brottsliga 

handlingar än att agera på egen hand (Prentice, 2017). Förekomst och avsaknad av belöningar 

och straff påverkar även individers agerande (Svanberg & Öhman, 2016). 
 

“Good people can be induced, seduced, and initiated into behaving in bad ways.” 

      

   (Prentice, 2017, s. 17) 
 

Personliga attribut påverkar benägenheten att begå omoraliska handlingar. Ålder, kön och 

utbildning är några av faktorerna (Zahra, Priem & Rasheed, 2007). Yngre individer är generellt 

mer benägna att utsätta sig för risk för att avancera till bättre positioner medan äldre, mer 

erfarna, kan ta till omoraliska handlingar som ett sätt att försvara nuvarande positioner. 

Åldrande medför ofta en moralisk utveckling och äldre chefer är ofta mer benägna att ompröva 

sina beslut, baserar ofta sina beslut i högre utsträckning på större mängd information och är 

även bättre på att analysera insamlad information. Äldre chefer är således mindre benägna att 

fatta förhastade beslut (Zahra et al., 2007). 

 

Utbildning påverkar även benägenheten att använda sig av omoraliska handlingar. Utbildning 

anses ofta vara associerad med högre känsla för etik, det vill säga rätt och fel. Det finns dock 

studier som tyder på att högre utbildning i företagsekonomi kan leda till en försämrad 

uppfattning av etiska ställningstaganden. Orsaken är att dessa utbildningar kan leda till att 

individer blir mer egocentriska och därigenom sätter sina egna intressen först, vilket kan leda 
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till att dessa individer inte drar sig för att begå omoraliska handlingar för att åstadkomma deras 

målsättningar. Även kön påverkar vilka åtgärder individer är villiga att ta till för att nå sina 

målsättningar. Män är mer benägna att ta till omoraliska handlingar än kvinnor. Män är mer 

förekommande huvudaktören vid bedrägerier, men det kan även bero på att män oftare besitter 

ledande positioner (Zahra et al., 2007). 
 

2.3 Fraud triangle 

Att upptäcka bedrägerier är ofta utmanande och fraud triangle kan användas som ett verktyg 

för att upptäcka och förebygga brottslighet. Externa revisorer bör beakta the fraud triangle för 

att vidga deras kunskap och förståelse för uppkomsten av bedrägerier (Kassem & Higson, 

2012). Användandet av fraud triangle ämnar skänka förklaring och förståelse till varför brott 

begås och vilka faktorer som kan påverka förekomsten av brottsliga handlingar. 

 

Bedrägeri är en medveten handling avsedd att vilseleda och/eller bedra organisationers 

intressenter. Det kan ske genom bland annat förskingring, insidertrading, korruption, förändring 

av siffror eller fakta eller förfalskning av dokument och handlingar. Zahra et al.,, 2007). Denna 

typ av bedrägeri är mest förekommande bland ledning och styrelse vars mål kan vara att 

vilseleda investerare eller andra betydelsefulla intressenter genom exempelvis korruption eller 

förfalskning av företagsinformation (Wei, Connely & Hoskisson, 2016). Genom historien har 

ett flertal fall av bedrägerier uppdagats, däribland Enron som intäktsförde transaktioner som 

aldrig ägt rum vilket ökade resultat och omsättning (Zahra et al., 2007). 

 

När bedrägerier upptäcks, eller misstänks förekomma inom en organisation riskerar företagets 

rykte mycket fort att försämras. Även aktiepriset kan påverkas och därigenom företagens 

aktieägare. När intressenter förlorar förtroendet för en organisation och dess styrelse kan det få 

svårt att överleva, anställda som inte stödjer en organisation där bedrägerier förekommer kan 

välja att söka sig vidare och i förlängningen riskerar organisationen även konsumenternas 

förtroende (Zahra et al., 2007). 

 

Anledningar till att bedrägerier sker kan vara många; i vissa fall utförs handlingarna 

huvudsakligen till förmån för organisationen så att den kan bibehålla befintliga kontrakt eller 

användas som medel för att teckna nya kontrakt. Bedrägerier används även för att minska 

organisationers kostnadsposter. Andra incitament kan vara att gagna den egna individen vilket 

tenderar att missgynna samhället och organisationen. Bedrägerier kan klassificeras enligt hur 

involverad en individ är i brotten: 

 

 

Aktivt deltagande, individer som aktivt deltar i de kriminella handlingarna. Det kan exempelvis 

vara en VD som förskingrar företags likvida medel, eller butiksmedarbetare som stjäl pengar 

ur växelkassan.  

Passivt samtycke, när styrelse eller ledning är medvetna om illegala handlingarna men vidtar 

inte åtgärder.  

Det kan även röra sig om slarv eller försummelse som leder till skada för någon part. (Zahra et 

al., 2007). 

      

Revisorer är, genom sin övervakningsfunktion, ett viktigt kontrollorgan för företags 

intressenter. Revisorer hjälper även till att upptäcka oegentligheter inom organisationer och i 

deras uppdrag ingår att bedöma risken för förekomst av ekonomisk brottslighet (Boyle, DeZoort 

& Hermanson, 2015) varvid The Fraud Triangle bör beaktas för att bättre förstå varför 
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bedrägerier sker. Ett bekymmer med teorin är att hänsyn inte tas till individens rationalitet eller 

den yttre press personen utstår (Kassem & Higson, 2012).  

 

När ekonomisk brottslighet sker brukar vanligtvis tre förhållanden råda: Det första förhållandet 

är att incitament hos ledning eller medarbetare existerar eller att dessa upplever påtryckningar, 

vilket utgör anledning till att bedrägeri sker. Det andra förhållandet är att situationen möjliggör 

brott. Det kan röra sig om få eller undermåliga kontroller eller möjligheten för de i ledande 

befattning att åsidosätta de existerande skyddssystemen. Det tredje och sista förhållandet är att 

individen besitter personliga egenskaper som möjliggör att de begår kriminella handlingar 

(Kassem & Higson, 2012). 

 

Tillfälle, eller opportunity, är en del av the fraud triangel. Tillfälle möjliggör att system kan 

utnyttjas för bedrägerier och det anses vara “the fuel that keeps the fire going”. Oavsett om det 

finns motiv är det svårt att begå bedrägeri utan att tillfället möjliggör den kriminella handlingen. 

Tillfället kan uppstå vid hög omsättning av personer i ansvarsposition, brist på uppdelning av 

uppgifter och komplexa organisationsstrukturer (Kassem & Higson, 2012 s. 192). Eller i företag 

som har dålig internkontroll, undermålig bevakning av företagets egendom och till sist där 

oklara principer råder gällande vad som är ett accepterat beteende (Huang et al., 2017). 

Svanberg och Öhman (2016) Anser att opportunister bör kontrolleras för att undvika att 

bedrägerier uppstår.  

 

Även personer med högre moral kan utföra kriminella handlingar om tillräckliga påtryckningar 

appliceras och det i sig kan utgöra motivationen som krävs för att utföra bedrägerier (Huang et 

al., 2017). Kassem och Higson (2012, s. 192) menar att motiv och påtryckningar vanligen är de 

främsta “...source of heat for the fire...”. Vanligen orsakade av: 

 

• Företags- eller anställningsrelaterade påtryckningar 

• Individens egna krav på att bibehålla eller upprätta en viss livsstil.  

•  Externa påtryckningar. 
 

Alla faktorer ovan kan härröra ut såväl finansiella som icke-finansiella faktorer. Företags- och 

anställningsrelaterade påtryckningar kan härröra ur förekomsten av bonusar, styrelsens 

finansiella intressen, frustration över den egna arbetssituationen eller risken att förlora sin 

anställning. Personlig motivation till att begå bedrägerier kan exempelvis härröra ur en hög 

skuldsättningsgrad, girighet, spelmissbruk eller bristande disciplin. Externa påtryckningar kan 

orsakas av marknadsläget och/eller verksamhetens finansiering, intressenters förväntningar och 

verksamhetens rykte (Kassem & Higson, 2012). 
 

Personliga attribut påverkar även benägenheten att begå bedrägeri. Den tredje delen i the fraud 

triangle är personens integritet. Kassem och Higson (2012, s. 194) definierar integritet “the 

personal code of ethical behaviour each person adopts”. Som tidigare nämnts är det möjligt att 

applicera tillräckliga påtryckningar för att en individ ska agera mot de etiska värderingar 

individen besitter. Vissa individer besitter en sämre känsla för etik vilket innebär att när de 

agerar, enligt vad majoriteten skulle anse vara, omoraliskt så strider handlingen inte mot 

individens egna etiska värderingar (Kassem & Higson, 2012). 

 

Nedan är en sammanställning av the fraud triangle. Där även förmåga är inkluderad. Det 

innebär att personen ska klara av den stress som ett utfört bedrägeri medför och ha förtroende 

för att den inte kommer att upptäckas. Förmåga inkluderar även att individen besitter tillräckliga 
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kunskaper för att kunna utföra bedrägeriet och utnyttja svagheter inom organisationen till sin 

fördel (Kassem & Higson, 2012). 

 

 

  

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 3. The new fraud triangle model (Kassem & Higson, 2012, Figure 4). Beskriver de 

rådande förhållanden som måste föreligga för att ett brott ska begås. 

  

2.4 Institutionell teori 

Institutionell teori beskriver en organisations institutionella miljö. Den institutionella miljön 

påverkas av de organisatoriska effekterna som uppstår som en konsekvens av kulturella och 

sociala påtryckningar som påverkar organisationen. Teorin förklarar de bakomliggande 

orsakerna till varför organisationers anpassar sig efter andra organisationer för att uppnå 

legitimitet och homogenitet. I studien används teorin för att beskriva hur revisorer, företagare 

och anställda påverkas av dessa institutionella förändringar. Teorin bidrar även med att förstå 

aktörers agerande i situationer som berör ekonomisk brottslighet utifrån lagar, regler och sociala 

normer. För att ett företag ska överleva måste de anpassa sig till institutionella förväntningar 

(Carvalaho, Cunha, Lima & Carstens, 2017).  

 

Den institutionella teorin grundar sig på tre antaganden:  

1. verkligheten är en social konstruktion 

2. organisationer är en konkretisering av institutioner och 

3. olika organisationer eftersträvar liknande organisationsstruktur för att uppnå legitimitet 

(Carvalaho, Cunha, Lima & Carstens, 2017). Organisationer som verkar inom samma bransch 

tenderar att ha en homogen organisationsstruktur (Dimaggio & Powell, 1983). 

 

Revision är ett yrke som påverkas av den institutionella miljön.  

   

Isomorfism kallas del del av den institutionella teorin som beskriver processerna inom företag 

verksamma inom samma bransch och under liknande förhållanden som strävar efter 

homogenisering av sina respektive organisationsstrukturer. Enligt Dimaggio och Powell (1983) 

finns det två typer av isomorfism: konkurrenskraftig och institutionell. Konkurrenskraftig 
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isomorfism utgår från ett rationellt system som prononcerar marknadskonkurrensen och 

nischförändringar. Denna syn är applicerbar på branscher där fri konkurrens råder men i dagens 

samhälle är synen på konkurrenskraftig isomorfism föråldrad. Studien kommer därför fokusera 

på den institutionella isomorfismen. 

 

Den institutionella isomorfismen kan delas in i tre mekanismer: tvingande; härmande och 

normativ. Tvingande isomorfism innebär att organisationer påverkas av externa påtryckningar 

som leder till homogenisering av den organisatoriska strukturen i enlighet med de förväntningar 

som intressenterna har på organisationen men också genom påtryckningar från andra företag 

som de är beroende av. Tvingande isomorfism innebär bland annat att revisorerna måste 

anpassa sig till lagar och regler för att uppfylla de förväntningar som bland annat 

Revisorsinspektionen, kundens intressenter samt revisionsbyråerna har. Härmande isomorfism 

uppstår ofta när det existerar osäkerheter inom organisationer. För att reducera osäkerheten och 

uppnå förändring anammas då en redan existerande, väl fungerande struktur från en annan 

organisation. Den tredje och sista mekanismen inom isomorfism är den normativa vilket 

härstammar från professionalism. Dimaggio och Powell (1983) beskriver professionalism som 

anställdas strävan att definiera deras metoder och förhållande som råder inom arbetet. Normativ 

isomorfism förklarar hur en organisation antar sin struktur utefter liknande kunskap. Företag 

uppnår detta genom exempelvis anställa personer med liknande kunskap och utbildning som en 

annan organisation i samma bransch i tro om att de kommer att utvecklas på ungefär samma 

sätt som den organisation de härmat efter (Dimaggio och Powell 1983). 
 

2.5 Intressentmodellen 

Culpan och Trussel (2005) definierar ett företags intressenter som grupper eller individer som 

har ett legitimt intresse av företagets verksamhet, resurser och processer. Intressenterna har ett 

krav på att den information från företaget som finns tillgänglig också är tillförlitlig samt ger en 

rättvisande bild av företaget. För att säkerställa att fallet är sådant bör företaget använda sig av 

en oberoende revisor för att revidera årsredovisningen, (Lennox & Pittman, 2011) då felaktig 

information kan leda till felaktiga investeringar från intressenternas sida (Firth, 1978). Chow 

(1982) hävdar att revisionen ger ett ökat förtroende från intressenterna, då den sänder en signal 

om att verksamheten är legitim (Lennox & Pittman, 2001). 

 

Intressentmodellen är en illustration av förhållandet mellan företaget samt dess intressenter och 

är ett komplement till intressentteorin. Det är viktigt att vara medveten om att modellen är en 

förenkling av verkligheten, precis som alla modeller. Det finns många versioner av 

intressentmodellen men nedan visas den som används mest frekvent (Fassin, 2009). 
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Figur 4. Intressentmodellen (Fassin 2009, Figure 1). 
 

Det kan vara svårt att identifiera intressenterna på grund av teorins inbyggda flexibilitet. Det 

saknas även en konsekvent definition av vad en intressent till ett företag är. Den mest 

accepterade definitionen är den kombinatoriska som säger att en intressent är en grupp eller 

individ som påverkar eller påverkas av företaget (Fassin, 2009).  
 

Intressentmodellen är en accepterad modell för att utveckla ett företags strategi. Men under åren 

har den ökat i omfattning och tillsammans med att de inte finns en konsekvent definition av en 

intressent så har modellen skapat förvirring. För att klargöra de missförstånd som har uppstått 

under åren har en ny version av Freeman´s ursprungliga intressentmodell arbetas fram och de 

tillägg som gjorts till den presenteras nedan (Fassin, 2009) Fassin (2009) delar in intressenterna 

i tre kategorier. Interna intressenter är de som har en verklig andel i företaget. Dessa är 

företagets riktiga intressent vilket innebär att de har krav på företaget. Påtryckningsgrupper är 

de som påverkar företaget och är en indirekt intressent som innebär att de har indirekta krav. 

Fassin (2009) kallas denna grupp för stakewatchers då de inte har något direkt eget intresse i 

företaget utan skyddar de riktiga intressenternas intressen. Sista kategorin är justerare som 

påtvingar företaget extern kontroll och har stort inflytande medans företaget knappt kan påverka 

dem. Denna grupp kallar Fassin (2009) för stakekeepers då de innefattar externa 

personer/grupper som har en viss makt och utför granskningar av företaget. Exempel på 

stakekeepers inom ekonomin är revisorer. Dessa personer/grupper agerar utifrån lagar, normer, 

analyser etcetera. Utöver dessa tre kategorier finns det de falska och okontrollerade 

intressenterna som bara vill skada företaget, exempelvis aktivister och terrorister. De utgör 

skada bland annat genom att sprida falsk information eller utför orättvisa handlingar. Dessa 

personer eller grupper agerar oftast utan förvarning och har alltid en gömd agenda. Fassin 

(2009) föredrar att inte kalla den sista kategorin för intressenter utan istället för stake imposters. 

Nedan i figur 4 beskrivs det triangulära förhållandet mellan dessa tre kategorier av företagets 

intressenter. 
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Figur 5. Det triangulära förhållandet mellan företagets intressenter (Fassin, 2009, figure 3 a, 

b). 
 

För varje intressent (stakeholder) finns det en motsvarande stakewatcher och för varje 

stakewatcher finns det en motsvarande stakekeeper. I ett exempel med en anställd som 

intressent (stakeholder) kommer det triangulära förhållandet se ut som följande: Den anställdes 

stakewatcher är fackföreningen och  stakekeeper är regeringen som agerar utifrån lagen. 

Beroende på vilken intressent som man utgår ifrån så kommer aktörerna på de tre olika posterna 

att se olika ut (Fassin, 2009). 
 

2.6 Perspektiv på revision 

Intressenternas förväntningar på revisionen återspeglas på revisorerna och samspelet 

sinsemellan kan förklaras med hjälp av olika teorier och perspektiv. Enligt Carrington (2014) 

existerar två traditioner, ett inom nationalekonomi som behandlar teorier och ett inom 

sociologin som behandlarperspektiv. Traditionerna utgår från begreppet rationalitet som 

handlar om hur aktörer effektiviserar samspelet mellan företag och intressenter. Till skillnad 

från traditionen, behandlar perspektiven relationerna mellan revisionen och samhället. Nedan 

presenteras valda delar av traditionerna och perspektiv som kommer användas för att analysera 

effekterna av avskaffandet av revisionsplikten.  
 

Teorin om förbättring anger revisorn som informationsmedlare vars uppgift är att säkerställa 

gentemot företagets intressenter att de finansiella påståendena är korrekta. Revisionen ska och 

förväntas därmed upprätthålla en viss nivå av kvalitet och säkerhet (Wallace, 1980).  
 

Försäkring är en av teorierna som ingår i det nationalekonomiska perspektivet. Teorin innebär 

att revisorn försäkrar, med en rimlig och godtagbar nivå av säkerhet, att den redovisade 

informationen är korrekt. Användare av den granskade och godkända informationen har vid 

felaktigheter möjlighet att få ekonomisk ersättning från revisorn om användarna drabbas av 

ekonomiska förluster på grund av brister i revisorns granskning (Wallace, 1980).  
 

Revisorn anses vara säkerställande av trovärdighet och kvalitet i enlighet med 

komfortperspektivet. Revisorns uppgift är då att genom sin granskning skydda intressenterna 

genom säkerställande av bokföringen och rapporteringen. Det skapar trygghet för de 

intressenter som önskar investera i bolaget (Carrington & Catasús, 2007).  
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När en organisation reviderar sin verksamhet skapas ett signalvärde om att verksamheten är 

legitim och inte besitter substantiella risker. Besitter företaget hög finansiell risk för dess 

intressenter är de mindre benägna att låta sin verksamhet revideras och det omvända gäller 

företag med låg finansiell risk.  Verksamheter som inte vill låta sin verksamhet revideras men 

som ändå har obligatorisk revision är mer benägna att välja revisionsbyrå utefter byråns arvode. 

Lennox et. al (2011) anser att det innebär att företag som låter sin verksamhet revideras endast 

på grund av att de är obligerade medför ofta en mindre ingående revision, men denna revision 

medför ändå att intressenterna får en ökad insyn och högre grad av säkerhet än om företagen 

inte skulle omfattas av revisionsplikten.  
 

2.7 Beslutsteori 

I en organisation tas det många beslut och det sker i en process (Brunsson, 2007).  Beslutsteorin 

grundar sig i att varje individ är kapabel att fatta rationella beslut grundat på det 

handlingsalternativ som är mest optimalt bland alla valbara alternativ. Det innebär att 

alternativet som väljs ska antas vara nyttomaximerande för individen, utifrån de givna 

förutsättningarna. Vidare ska individen vara så pass rationell att denne kan analysera alla 

alternativs utfall, dess sannolikhet och nytta (Riabacke, 2007). Beslutsteorin används i studien 

för att förstå hur revisorerna tar beslut i situationer där de har upptäckt ekonomisk brottslighet. 

Den används även för att skapa förståelse för hur individer motiverar sina beslut att begå ett 

brott. 
 

2.7.1 Normativ och deskriptiv beslutsteori 

Forskning inom beslutsteori har främst skett inom den normativa delen, det vill säga hur 

individer bör fatta beslut. Forskningen har kommit fram till att av teorins avgörande problem 

är att det vid beslutsfattande ofta finns antingen finns för lite eller för mycket information 

(Brunsson, 1982). Ett normativt beslutsfattande fungerar i stort sätt bara i teorin då modellen 

bygger på orealistiska antaganden (Edlund, Högberg & Leonardz, 1999). 

 

Normativt beslutsfattande är teorin om hur individer kan optimera beslutfattande. Ett 

fullständigt optimalt beslut, där hänsyn tas till alla tänkbara scenarion är en ouppnåeligt. 

Mänskligheten besitter inte tillräckligt kraftfullt intellekt för att analysera alla tänkbara 

scenarion vilket omöjliggör fullständigt optimala beslut – besluten tenderar därmed att vara 

irrationella eller tillräckligt rationella. 

 

Det finns tre förklaringar till irrationellt beslutsfattandet inom de normativa standarderna. En 

förklaring är att beslutsfattarna inte är tillräckligt intelligenta för att kunna ta ett normativt och 

rationellt beslut. En annan förklaring är att vissa karaktärer hos individer är mer irrationella än 

andra och det går inte att träna bort. Fullständig rationalitet kan bara uppnås via datorer. Sista 

förklaringen är att vid ett beslut i vardagen så samspelar värderingar och alternativ med flera 

andra aspekter vilket gör att beslutsfattaren inte har tillräckligt med information. Det kan även 

vara så att beslutsfattaren har mer information än vad som är hanterbart för det mänskliga 

intellektet (Brunsson, 1982).  

 

Den normativa modellen beskriver alltså hur ett beslut bör fattas vilket oftast endast fungerar i 

teorin. För att beskriva hur ett faktiskt beslut tas i verkligheten används deskriptiva modeller. 

Vid ett beslut enligt modellen tar individen hänsyn till de tillstötande problem som kan uppstå 

under beslutsprocessen samt hur de hanteras. Det är inte realistiskt för en revisor att uppnå 

“högsta måluppfyllelse” som den normativa modellen beskriver utan individen får nöja sig med 

en given acceptabel nivå enligt den deskriptiva modellen. Den deskriptiva beslutsteorin 
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beskriver att beslutstagaren har ett satisfierande beteende vilket innebär att individen tar ett 

beslut som ger bästa möjliga utfall med godtagbara konsekvenser efter de förutsättningar som 

ges. Det kan kopplas till acceptabel nivå och anledningen till att en individ inte kan uppnå 

“högsta måluppfyllelse” är främst människans begränsade förmåga att hantera informationen 

men också aspekter som tid och pengar spelar in. Därför nöjer sig individen med att ta bästa 

möjliga beslut under de förutsättningar som ges (Edlund et al., 1999). 
 

2.7.2 Rationell beslutsteori 

Kriterierna för vad som kategoriseras som ett rationellt beslut kommer ifrån den normativa 

forskningen inom beslutsteori (Brunsson, 1982). Ett beslut anses vara rationellt när 

beslutsprocessen sker med hjälp av angivna regler, det vill säga med hjälp av normer och 

kriterier (Edlund et al., 1999). Vid ett rationellt beslut vill beslutsfattaren maximera sin egen 

nytta utefter givna förutsättningar. Beslutstagaren antas känna till alla alternativ och de 

konsekvenser som följer för att kunna ta det bästa möjliga beslutet utifrån sitt intresse ( Burns 

& Roszkowska, 2016). Beslutsteorin kan delas in i fyra steg som en rationell beslutsfattare antas 

genomgå: 
 

1. Identifiera och analysera problemet och de alternativ som föreligger.  
 

2. En riskbedömning av ovan identifierade alternativ görs där möjliga konsekvenser av samtliga 

alternativ analyseras och bedöms. 

I detta moment beskrivs de risker som föreligger i samband med respektive alternativ. Vidare 

analyseras varje alternativs möjliga framgång och risken för misslyckande. Detta moment är 

viktigt för att kunna åstadkomma en relevant och väl överlagd beslutsplan.  
 

3. Jämför konsekvenserna med målsättningen. 

I detta moment styr beslutsfattarens egna preferenser hur denne väljer att angripa problemet. 

Alternativen och dess utfall värderas gentemot individens egna preferenser. 
 

4. Välja det alternativ som uppfyller målsättningen bäst. 

Steg fyra följer av beslutsfattarens egna preferenser och hur denne finner ett lämpligt sätt att, 

utifrån de tillgängliga alternativen, finna den bästa lösningen (Borgonovo, Cappelli, 

Maccheroni & Marinacci, 2018; Burns & Roszkowska, 2016). 
 

Inom den rationella beslutsteorin talas det även om begränsad rationalitet där hänsyn bland 

annat tas till beslutsfattarens kognitiva, beräknings- och kunskapsbegränsningar. På grund av 

dessa begränsningar kan en individ inte förutse alla framtida konsekvenser eller ha kunskap om 

alla möjliga alternativ, vilket tvingar beslutsfattaren att använda sig av förenklade modeller av 

världen. Konsekvenserna av detta är att ett beslut aldrig kan bli fullständigt rationellt (Burns & 

Roszkowska, 2016). För att en beslutsfattare ska agera och genomföra en handling bör det 

föreligga så lite osäkerhet om alternativen som möjligt. För att minska osäkerheten bör därför 

alternativ redan i början av beslutsprocessen sållas bort för att underlätta för beslutstagaren. 

Genom reduceringen av alternativ har beslutstagaren inte kännedom om alla möjliga beslut 

vilket leder till ett irrationellt beslut (Brunsson, 1982). 
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3 Metod 

 

I metodavsnittet presenteras hur studien är genomförd. Inledningsvis presenteras det metodvalet 

som valts för att uppfylla syftet, vilken förklaringsmodell som använts och därefter förklaras 

Repertory Grid och hur tekniken utnyttjas i studien. Vidare beskrevs hur respondenturvalet, 

empiri- och litteraturinsamlingen skett samt hur studien operationaliserats.  Därefter beskrivs 

studiens analysmetod, studiens trovärdighet, validitet och reliabiliteten för att slutligen avslutas 

med studiens etiska förhållningssätt.  

 

3.1 Metodval 

För att besvara vår problemformulering och uppfylla syftet i studien, har vi valt att använda oss 

av en kvalitativ metod. I en kvalitativ undersökning är frågorna mer strukturerade än i den 

kvantitativa undersökningen för att få så hög reliabilitet och validitet som möjligt vid mätningen 

av begrepp (Bryman & Bell, 2013). Vi kommer även att använda oss av Repertory Grid 

tekniken som är en kvantitativ metod, men vi kommer inte att använda den enligt grundtanken 

utan använda den som ett stöd för att få en bild av olika fall av ekonomisk brottslighet. Vi har 

tagit fram ett antal faktorer som revisorerna fått gradera från 1 till 7 kopplat till ett speciellt fall 

för att karaktärisera brotten. 

 

Tyngdpunkten i den kvalitativa metoden ligger i att förstå den sociala verkligheten utifrån 

fundament som individer inom en viss miljö tolkar verkligheten med (Alvesson & Sköldberg, 

2013). 
 

“En kvalitativ ansats anses lämplig när vi är intresserade av att skapa mer klarhet i vad som 

ligger i ett begrepp eller fenomen” (Jacobsen, 2002, s.145). 

 

En kvalitativ metod bidrar till ett djup i studien genom djupgående intervjufrågor. De kvalitativa 

intervjuerna bidrar till att skapa en förståelse för hur revisorer och ekobrottsmyndigheten 

arbetar vid situationer när de upptäcker ekonomisk brottslighet och det är även den mest 

använda metoden inom kvalitativ forskning. Till skillnad från en kvantitativ undersökning är 

kvalitativa intervjuer mindre strukturerade och fokus ligger på respondenternas egna 

uppfattningar och synsätt. Intervjuerna i studien kommer att vara semistrukturerade vilket 

innebär att vi utgår från en intervjuguide men att revisorerna har frihet att utforma sina svar på 

sitt sätt. Eftersom det är en flerfallstudie använder vi oss inte av en ostrukturerad intervju då 

jämförbarheten minskas vid denna metod (Bryman & Bell 2013).  
 

3.1.1 Förklaringsmodell 

En kvalitativ metod grundar sig på en induktiv ansats, vilket innebär att man utgår från empirin 

för att sedan utveckla teorin. En annan förklaringsmodell är en deduktiv ansats vilket innebär 

att forskare eller författare utgår från teorin och därifrån styrs tillvägagångssättet för hur 

datainsamlingen ska gå till (Bryman & Bell, 2013). Vi har valt att använda oss av en abduktiv 

ansats. Den abduktiva ansatsen ska inte ses som en kombination av den induktiva och deduktiva 

ansatsen trots att den har drag från båda.  

 

“Abduktionen innebär att ett (ofta överraskande) enskilt fall tolkas utifrån ett hypotetiskt 

övergripande mönster, som, om det vore riktigt, förklarar fallet i fråga. Tolkningen bör sedan 

bestyrkas genom nya iakttagelser (nya fall)” (Alvesson & Sköldberg, 2017, s.13). 
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Under processens gång har vi kunnat utveckla empirin samtidigt som teorin har förfinats med 

den abduktiva ansatsen. Vi började med att studera teorin för att hitta vårt forskningsområde 

samt för att konstruera intervjufrågorna. Efter empiriinsamlingen hade gjorts fann vi att vissa 

svar inte grundade sig i den teorin vi utgått ifrån. Det resulterade i att vi fick förfina teorin för 

att kunna analysera respondenternas svar. Genom att växla mellan empiri och teori kommer en 

djupare förståelse att skapas. Växlingen mellan empiri och teori innebär etthermeneutisk 

process där man äter sig in i empirin genom teoretiska uppfattningar samtidigt som man förfinar 

och utvecklar teorin (Alvesson & Sköldberg, 2017). 
 

3.1.2 Repertory Grid 

Repertory Grid är en intervjuteknik utvecklad utifrån kognitionsteorin, Personal Construct 

Theory. Syftet med teorin är att förstå varje enskild individs världsuppfattning genom att 

undersöka individens tankar, känslor och övertygelser. Enligt grundare till teorin skapar 

människan sin egna verklighet genom att organisera sin tillvaro för att kunna ge den en mening 

(Klapper, 2014). 

 

Fördelen med Repertory Grid är att även om datan är kvalitativ kan man analysera den statistiskt 

och få fram korrelationer mellan olika elements som är en av två centrala begrepp (Klapper, 

2014). Det andra centrala begreppet inom Repertory Grid tekniken är constructs. Constructs är 

en individs verklighetsuppfattning och utgörs bland annat av magkänslan och uppfattningar om 

omvärlden. I studien utgörs uppfattningen av situationer där revisorerna har anmält eller valt 

att inte anmäla ett ekonomiskt brott. De faktorer som tagits fram har sin utgångspunkt i den 

teoretiska referensramen samt genom diskussion med vår handledare. Det är mycket viktigt att 

revisorerna har god kännedom och väl insatta i de kundsituationer som de väljer att dela med 

sig av för att kunna bilda sig en korrekt uppfattning med hjälp av faktorerna (Björklund, 2008). 

Elements är de fall som respondenten är väl insatta i och är villig att dela med sig av vid en 

Repertory Grid intervju (Klapper, 2014) och i denna studie utgörs de av revisorernas kunder.  
 

Intervjutekniken består av ett rutnät där raderna representerar de faktorer som mäts och 

kolumnerna representerar kunder. Vidare har Repertory Grid ett graderingssystem för att kunna 

relatera faktorerna till kunderna. Under intervjuerna beskriver revisorerna de kundsituationer 

som de valt att dela med sig av genom att gradera faktorerna mellan 1 till 7. 1 betyder att faktorn 

är låg och 7 betyder att faktorn är hög  (Fällman & Waterworth, 2005). Skalan är ofta använd 

vid Repertory Grid och därför har vi valt att använda oss av den, men det förekommer även 

skalor med en gradering mellan 1 och 9 eller 1 och 5 (Björklund, 2008). Syftet med Repertory 

Grid är att rutnätet visar en relation mellan individers uppfattning om verkligheten och vilka 

erfarenheter som ligger till grund för uppfattningen (Fällman & Waterworth, 2005). 

 

För att kunna analysera materialet i datorprogrammet Rep 5 så krävs ett stort antal fall. De 

revisorer som vi har intervjuat har endast varit med om något enstaka fall under sitt yrkesliv 

och därför kan vi inte göra en statistisk analys. Vi kommer istället använda griden till att skapa 

en bild av hur de olika fallen av ekonomisk brottslighet ser ut och beskriva de olika fallen utifrån 

faktorerna. 
 

3.2 Respondenturval 

De respondenter som deltagit i studien är sju stycken revisorer med olika kön, ålder och 

erfarenhet inom yrket, en sektionschef från Skatteverket samt en ekorevisor från 

Ekobrottsmyndigheten. Fem stycken av revisorerna har valt att dela med sig av ett fall där de 

upptäckt någon form av ekobrott i kundens verksamhet.  Respondenturvalet har skett genom ett 
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slumpmässigt urval där vi har mejlat en förfrågan till ett flertal auktoriserade revisorer i 

Halmstad med omnejd. För att hitta potentiella respondenter har Internet använts för att få fram 

kontaktuppgifter till de olika byråerna. Kriterium för att kunna delta i studien har varit att 

revisorn ska ha varit med om ett eller flera fall av ekonomisk brottslighet för att kunna ge 

kvalitativa svar på frågorna. Det har bidragit till en viss begränsning då vi upptäckt av 

ekonomisk brottslighet inte är lika vanligt som vi trodde. 

Studien utgår från revisorns perspektiv men för att få en extern syn på den ekonomiska 

brottsligheten och revisionsplikten kontaktades även Ekobrottsmyndigheten. Detta för att se 

revisionspliktens avskaffande ur ett annat perspektiv då Ekobrottsmyndighetens rapport från 

december 2017 inte överensstämmer helt med revisorerna syn på det hela. 

 

Revisorerna och dess kunder är anonyma för att inte bryta mot sekretessen samt för att 

revisorerna ska kunna diskutera friare kring ekonomisk brottslighet då det kan vara ett känsligt 

ämne. Det är inte heller relevant för studien att veta vilka respondenterna eller kunderna är. 

Anonymiteten är något som diskuterats noga med respondenterna för att inte riskera att vi bryter 

mot sekretessen. I tabellen nedan visas en sammanfattning av respondenternas ålder, erfarenhet, 

antal fall de delat med sig av samt befattning. 
 

 
Tabell 1. Respondenturval. En överskådlig bild av studiens respondenter.  
 

3.3 Datainsamling 

Studiens datainsamling har skett både genom sekundära och primära källor. De sekundära 

källorna består av vetenskapliga artiklar samt annan relevant litteratur och de primära källorna 

består av intervjuer. Först presenteras hur teorin har samlats in för att sedan övergå till hur den 

empiriska undersökningen har gått till. Slutligen presenteras hur intervjufrågorna har 

konstruerats i operationaliseringen. 
 

3.3.1 Litteraturinsamling 

För att sammanställa den teoretiska referensramen har vi använt oss av vetenskapliga artiklar 

som är peer reviewed. För att problematisera vårt område vi använt oss av rapporter från 

svenska myndigheter, vetenskapliga artiklar och annan relevant litteratur. De vetenskapliga 

artiklarna har hämtats från högskolan i Halmstads mega index OneSearch och databasen Google 

Scholar. Följande sökord har använts för att hitta relevant litteratur: “stakeholder theory”, 

“fraud triangle”, “choice theory”, “rational choice theory”.  
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För att hitta vetenskapliga artiklar har vi även läst tidigare uppsatser inom ämnet och på så sätt 

hittat relevanta referenser. De vetenskapliga tidskrifterna som artiklarna är publicerade i har vi 

kollat mot den norska databasen DBH och endast använt oss av tidskrifter som är rankade 1 och 

2, vilket innebär att dem är godkända.   

 

3.3.2 Empiriinsamling 

Repertory Grid är en strukturerad intervjuform som används för att karaktärisera olika fall av 

ekonomisk brottslighet. De fall som revisorerna valt ut att dela med sig av har de fått välja ut 

själva utifrån kriteriet att det ska rör mindre aktiebolag. Vid intervjun har revisorerna fått 

gradera faktorer som medvetenhet i brottet, integritet och förståelse för revisorns agerande. Fler 

faktorer går att utläsa i bilaga 4. 
 

Enligt Bryman och Bell (2013) är intervju den mest använda metoden i kvalitativ forskning. 

Den kvalitativa intervjun är riktat mot respondentens ståndpunkt till skillnad från en kvantitativ 

intervju som speglar forskarens intresse. Därför är det önskvärt att intervjun rör sig i olika 

riktningar för att återspegla helheten om vad som är viktigt för respondenten. En kvalitativ 

intervju är därför mindre strukturerad än en kvantitativ intervju då forskaren tillåts att ställa 

följdfrågor eller ställa frågorna i en annan ordning än vad intervjuguiden anger. Vi har därför 

valt oss av semistrukturerade intervjuer som enligt Bryman och Bell (2013) är att föredra om 

studien utgår från relativt specifika teman och forskaren har en bild av hur analysen ska 

genomföras. Vi har då utgått från en intervjuguide men respondenterna har haft friheten att 

svara som dem själva önskar. Vi har ställt frågorna i den ordning som passat för respektive 

respondent då de ibland automatiskt kommer in på en annan fråga som är kopplad till den 

ursprungliga som ställdes. För att skapa djupare förståelse för respondentens ståndpunkt så har 

vi ställt följdfrågor som även ger mer detaljerade och fylliga svar som efterfrågas i en kvalitativ 

intervju. Genom att använda oss av semistrukturerade intervjuer ökar också jämförbarheten 

mellan respondenternas uttalanden (Bryman & Bell, 2013). 
 

Vi är inte endast intresserade av vad respondenterna säger utan också hur de formulerar sig. Vi 

som intervjuare förutsätt vara uppmärksam på allt som sägs under intervjun och påvisa om det 

uppstår inkonsekvenser i respondenternas uttalanden. För att genomföra en så kvalitativ 

intervju som möjligt är det därför önskvärt enligt Bryman och Bell (2013) att inte bli distraherad 

av att föra anteckningar. Därför har vi valt att spela in intervjuerna för att sedan transkribera 

dem. Transkriberingen bidrar även till att kunna ta fram citat som stärker studien. Varje intervju 

har tagit mellan 20 - 75 minuter att genomföra beroende på erfarenhet hos respondenten. Inför 

varje intervju har vi frågat respondenten om det är okej att intervjun spelas in vilket det har varit 

i samtliga fall. 

 

De sju intervjuer som gjorts med revisorer har skett genom direkt intervju vilket innebär att 

intervjun skett ansikte mot ansikte. De är att föredra då vi har kunnat läsa av respondenternas 

kroppsspråk samt reaktioner på olika frågor vilket ger hos en bättre helhetsbild av 

respondenternas ståndpunkter (Bryman & Bell, 2013). Den fysiska närvaron av intervjuaren 

kan leda till en intervjuareffekt där respondenten känner sig obekväm. För att minska 

intervjuareffekten har respondenterna själva fått välja plats för intervjun för att de ska vistas i 

en bekväm miljö samt så har vi som intervjuare försökt inge ett professionellt intryck (Jacobsen, 

2002). 
 

Då det inte fanns möjlighet för direktintervju med Ekobrottsmyndigheten och Skatteverket 

valdes intervjuerna att göras via mejl då det underlättade för respondenterna.  
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3.3.3 Operationalisering 

Faktorerna i Repertory Grid, se bilaga 4, har tagits fram på tre olika sätt. En diskussion har förts 

med vår handledare Jeanette Johansson om vilka faktorer som skulle kunna påverka revisorn 

beslut vid ekonomisk brottslighet. Vissa faktorer har även hämtats från en annan studie som 

varit applicerbara på vårt ämne. Till sist har vi inhämtat faktorer från de teorier som används i 

studien. Faktorer som rör regler, lagar och revisionsbyråernas policy kan hänföras till den 

institutionella teorin medan andra faktorer kan kopplas till förtroende för kunden, som då mäter 

relationen mellan kund och revisor. Vissa faktorer kan kopplas till förståelse som då mäter 

kunden förståelse för revisorns agerande men också förståelsen för lagstiftningen och slutligen 

kan alla kopplas till ekonomisk brottslighet. I bilaga 5 återfinns operationaliseringen av 

Repertory Grid. 
 

Målet med studien är att förstå hur den ekonomiska brottsligheten ser ut i mindre aktiebolag 

men också få revisorerna perspektiv på revisionspliktens avskaffande. De djupgående 

intervjufrågorna har delvis konstruerats utifrån Repertory Grid faktorerna för att skapa en 

djupare förståelse för den men till största del har frågorna konstruerats utifrån de teorier som vi 

valt att använda oss av i studien. Anledningen till det är för att vi ska kunna använda oss av 

teorierna för att analysera det empiriska underlaget. Intervjuguiderna återfinns i bilaga 1 för 

revisorer, bilaga 2 för Ekobrottsmyndigheten samt i bilaga 3 för Skatteverket.  
 

Intervjuerna med revisorerna har inletts med inledande frågor om respondenternas ålder och 

erfarenhet i branschen för att sedan gå över till generella frågor om revisionspliktens 

avskaffande. De generella frågorna efterföljs med mer direkta frågor rörande taket för 

revisionsplikt, revisorns beslutfattande och förtroende för kunden. Intervjun avslutas med 

frågor rörande ekonomisk brottslighet som kan anses vara ett känsligt område. Därför har vi 

valt att lägga de frågorna sist i intervjun. 
 

Upplägget för intervjuerna med Ekobrottsmyndigheten och Skatteverket har lagts upp på 

ungefär samma sätt med generella frågor om revisionspliktens avskaffande i början. I dessa 

intervjuer ligger tyngdpunkten mer på effekterna av revisionspliktens avskaffande kopplat till 

ekonomisk brottslighet. Intervjuerna har avslutats med frågor om deras arbete mot ekonomisk 

brottslighet samt deras åsikter kring individers benägenhet att begå brott. 
 

3.4 Analysmetod 

I studien har vi valt att använda ad hoc metoden som enligt Kvale (1997) är den vanligaste 

metoden vid intervjuanalys och används för att skapa mening i studien. Genom att använda sig 

av en ad hoc metod så finns det ingen standardiserad analysmetod för hela intervjun utan det 

tillåts att pendla mellan olika tekniker. Genom ad hoc kan vi först skapa oss ett allmänt intryck 

för att sedan gå in på speciella avsnitt för att utföra en djupare tolkning av olika uttalanden 

(Kvale, 1997). 
 

För att få med den väsentliga innebörden av respondenternas uttalanden har vi använt oss ut av 

meningskoncentrering. Det innebär att de uttalanden som respondenterna gjort, koncentreras 

och formulerar mer koncist i analysen. Genom meningskoncentrering har vi kunnat 

sammanställa den väsentliga innebörden av respondenternas uttalanden utifrån deras synvinkel 

för att skapa mönster och identifiera centrala teman. Genom att uppskatta rimligheten i dessa 

har vi kunnat se vad som hänger ihop med vad och på så sätt skapa samband. För att skapa 

djupare förståelse har vi sedan jämfört respondenterna uttalanden för att se skillnader och 
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likheter i linje med ad hoc (Kvale, 1997). För att skapa en helhetsbild har intervjuerna tolkats 

enskilt men också tillsammans för att slutligen analyseras med den teoretiska referensramen. 
 

3.5 Studiens trovärdighet 

I följande avsnitt kommer studiens inre och yttre validitet (giltighet), samt reliabilitet 

(tillförlitlighet) att diskuteras. Vidare begrundas de svårigheter som tidigare metodologiska val 

och ställningstaganden medför. Den sämre validiteten och generaliserbarheten samt 

intervjueffekten och kontexteffekten diskuteras. Avslutningsvis följer en redogörelse för 

studiens etiska aspekter och ställningstaganden 
 

3.5.1 Validitet 

Enligt Bryman och Bell (2013) är validitet om studien mäter det som avses att mätas. 

Validiteten behandlar även om det finns ett samband mellan de slutsatser som dragits utifrån en 

undersökning samt studiens generaliserbarhet. 
 

Intern validitet 

Intern validitet behandlar kausaliteten i undersökningen, det vill säga om det kausala 

förhållandet (orsakssambandet) mellan två eller flera variabler i slutsatsen är hållbart. Enligt 

Bryman och Bell (2013) är den interna validiteten i en kvalitativ undersökning att det ska finnas 

en god överensstämmelse mellan forskarens observationer och dennes teoretiska bidrag samt 

att studien mäter det som avses att mätas. För att säkerhetsställa att studien mäter det som avses 

att mätas har den teoretiska referensramen operationaliserats för att se till att allt väsentligt för 

studien fångas upp i empirin. Bryman och Bell (2013) menar också att vid en kvalitativ 

undersökning finns det en hög intern reliabilitet då författaren tillbringar en längre tid med 

respondenterna än vid en kvantitativ undersökning. Författaren kan då säkerställa en hög grad 

av överensstämmelse mellan de begrepp som har utvecklats med teorin och dennes 

observationer. Majoriteten av intervjuerna har tagit minst 40 minuter vilket har givit oss god tid 

att kontrollera överensstämmelsen mellan teorin och våra observationer enligt Bryman och Bell 

(2013). Eftersom samtliga (2) författare deltagit vid intervjuerna är det lättare att kontrollera att 

intervjuguiden följts vilket stärker den inre validiteten. Intervjuerna spelades även in vilket 

resulterade att vi som författare kunde ha hög delaktighet i dem för att kontrollera så att 

intervjuerna höll sig till ämnet (Bryman & Bell, 2013). 
 

Extern validitet 

En undersökning har extern validitet om resultatet kan generaliseras och inte bara tillämpas på 

den grupp eller område som undersökningen har utförts på. För att erhålla extern validitet är 

det därför viktigt att välja ut respondenter på rätt sätt för att få ett representativt urval för 

studien.  Generaliserbarhet är ofta ett problem i en kvalitativ studie då författarna använder sig 

av fallstudier samt ett begränsat urval (Bryman & Bell, 2013). I en kvalitativ studie används 

istället begreppet analytisk generalisering. Det innebär att resultaten kan generaliseras till att 

utnyttja tidigare teorier för att jämföras mot den empiriska undersökningen. Vi har medvetet 

använt oss av en stor mängd datakällor för att höja tillförlitligheten i studien samt för att öka 

den analytiska generaliserbarheten (Lundahl & Skärvad, 1999). Eftersom vi använt oss av 

revisorer, Ekobrottsmyndigheten samt Skatteverket så har studien fått fler infallsvinklar vilket 

leder till ett mer nyanserat empiriskt material än om vi exempelvis bara intervjuat revisorer. 
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3.5.2 Reliabilitet 

Reliabiliteten avser att mäta tillförlitligheten i undersökningen.  Reliabiliteten i kvalitativa 

undersökningar är att vara tillräckligt noggrann i alla led av undersökningen och eliminera 

eventuella felkällor så gott det går (Bergström och Boréus, 2012).   
 

Reliabiliteten i en undersökning innebär i vilken grad den är upprepningsbar enligt Bryman och 

Bell (2013). I en kvalitativ studie kan det vara svårt att uppnå en hög extern reliabilitet då det 

är omöjligt att “frysa” en social miljö. För att ändå uppnå så hög extern reliabilitet som möjligt 

kan intersubjektiviteten mätas. Det innebär enligt Bergström och Boréus (2012) att om en grupp 

individer utför samma undersökning och får samma resultat, är intersubjektiviteten god.Det är 

svårt att uppnå en fullständig intersubjektivitet men för att den ska bli så god som möjligt så 

bygger studien på en välgrundad argumentation. Genom metodbeskrivningen ska läsaren kunna 

rekonstruera vår studie och dra samma slutsats (Bergström & Boréus, 2013). För att stärka 

intersubjektiviteten har vi gjort en tydlig källhänvisning för att läsaren ska kunna veta grunden 

till texten i studien.    
 

Enligt Jacobsen (2002) är intervjuareffekten ett problem för reliabiliteten i en kvalitativ studie 

på grund av intervjuarens fysiska närvaro. För att reducera den har respondenterna fått välja 

plats för att de ska känna sig bekväma och vi som intervjuare har försökt inge ett professionellt 

intryck. Den kan dock inte reduceras helt då vi fysiskt har närvarat vid intervjuerna men försökt 

förebygga den så gott det går. 
 

3.6 Etiskt förhållningssätt 

Enligt Jacobsen (2002) så uppstår det etiska dilemman i en undersökning när den tränger in i 

respondenternas privata sfär. För att motverka de etiska dilemman som kan uppstå finns det 

därav tre grundkrav: informerat samtycke, krav på privatliv och krav på riktig presentation av 

data. De tre grundkraven innebär att respondenten deltar frivilligt i undersökningen, har rätt till 

privatliv vid undersökningar på känsliga områden samt att resultatet återges fullständigt och i 

sitt sammanhang i största möjliga utsträckning (ibid). 
 

Informerat samtycke uppfylls i studien genom att respondenterna är i stånd att själva avgöra om 

de vill delta. Endast personer vid sitt sinnes fulla har tillfrågats om deltagande i studien. 

Deltagandet har varit helt frivilligt och inga påtryckningar har gjorts. För att respondenterna 

ska delta på rätt premisser har information givits om studiens syfte, men för mycket information 

kan leda till att respondenterna anpassar sina svar till vad de tror att vi vill ha för svar. Genom 

att endast ge tillräcklig information om studiens huvudsyfte och inte om förväntad resultat 

motverkas sådana svar. 
 

Då vår undersökning rör ett relativt känsligt ämne har respondenterna haft möjligheten att vara 

anonyma för att säkerhetsställa att kravet på rätten till privatliv uppfylls. I den del där 

respondenterna delat med sig av ett fall med ekonomisk brottslighet finns det en risk att 

sekretessen mot kunden bryts och därför har vi varit noga med att inte återge vare sig, kund, 

revisor eller revisionsbyrå. För att motverka att respondenterna eller kunden skulle kunna 

identifieras utifrån datamaterialet har vi även valt att inte återge kön samt område där revisorn 

eller kunden verkar. Den empiriska undersökningen har framställts så fullständigt som möjligt 

med hänsyn till att resultatet inte är tagna ur sitt sammanhang eller anpassad till en särskild 

kontext. 
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4 Empiri 

 

I detta avsnitt presenteras data från den empiriska insamlingen. Empirin består uteslutande av 

de intervjuer som skett med nio revisorer som samtliga är anonyma. Empirin är sammanställd 

och uppdelad i två delar. Den första delen är baserad på de kvalitativa frågorna, se bilaga 1 – 

3, och den sista delen baseras på frågor framtagna med hjälp av Repertory Grid-tekniken. Del 

två är uppdelad utifrån de case respondenterna har delat med sig av medan i del ett delas den 

insamlade datan upp utifrån ämne.  

 

4.1 Intervjuer med revisorer 

I nedanstående avsnitt presenteras de intervjuer som har gjorts med revisorer. Empirin 

presenteras enligt sex stycken teman som har identifierats. 

 

4.1.1 Avskaffandet av revisionsplikten 

Majoriteten av respondenterna ser avskaffandet av revisionsplikten som ett misslyckande. Flera 

uttryckte sin oro över att kontrollen av många mindre aktiebolagen uteblivit sedan införandet. 

Trots att aktiebolagen som omfattas av frivillig revisionsplikt sällan har några direkta 

intressenter är det problematiskt att dessa bolag, efter reformen, många gånger saknar 

kontrollorgan. Problematiken uppstår när bolagsformen lockar till sig företagsledare vars 

huvudsakliga syfte är att utnyttja bolagsformen för kriminell verksamhet. Ett annat bekymmer 

med avskaffandet är att kvalitén på de årsredovisningar som lämnas in dramatiskt har sjunkit. 

Avskaffandet ämnade förbättra för småföretagare genom att mildra den administrativa 

kostnaden och bördan. Revisor F anser att reformen har skapat en möjlighet för den brottslighet 

som bedrivs i mindre aktiebolag då insyn saknas.  

 

“Både ekonomisk brottslighet och finansiering av terrorism tror jag är mycket mer vanligt 

och utbrett än man vet om” -Revisor F 

 

Revisor F talade om den rapport Riksrevisionen publicerat i mars år 2018. Rapporten belyser 

den kaosartade situationen branschen för närvarande befinner sig i. Trots den kritiska rapporten 

ämnar regeringen inte genomföra någon lagförändring vilket, enligt Revisor F, är första gången 

regeringen inte uppmärksammar Riksrevisionens rekommendationer. Revisor F anser att för att 

en reform likt den som genomfördes med revisionsplikten år 2010 ska bli framgångsrikt krävs 

att en tillsynsmyndighet utses för att övervaka och bibehålla kontrollen över situationen. 

Samma revisor ansåg att avskaffandet föranlett att de direkta kostnader revision medfört 

minskat men att de i stället medfört att den indirekta kostnaden, i form av skatter och avgifter, 

i stället ökat för samtliga småföretagare och att kostnaden för reformen således fallit på de 

skötsamma företaget. 

 

“Det blir jättesnedvridet. I stället för att det ska bli bättre för bolagen så blir det sämre. Dem 

det blir bättre för, är de bolagen som inte sköter sig, de kommer undan med det. Så dessa 

bolagen har det blivit kanon för. Och det är så vi vill ha det i Sverige.”  

 

Avskaffandet har även bidragit till att fler småföretagare efterfrågar redovisningstjänster i större 

utsträckning än tidigare, något som står i linje med revisorernas uttalanden. Majoriteten var 

överens om att någon form av extern person med ekonomisk kunskap ofta behövs i de minsta 

företagen, men att det inte nödvändigtvis behöver vara revisorer. I mindre aktiebolag saknas 
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ofta erforderlig kompetens inom företagsekonomi bland företagsledare och dessa kan även vara 

omedvetna om den bristande kompetensen vilket leder till en övertro om de egna ekonomiska 

kunskaperna. Dessa företag behöver ändå inte nödvändigtvis en revisor, en kompetent 

redovisningskonsult är ofta nog (Revisor B; Revisor C). 

 

“Det är inte en revisor de minsta behöver. Det är en rådgivare” 

- Revisor B 

 

Revisor G delgav att byrån denne arbetade vid innan avskaffandet hade, för att möta den 

kommande efterfrågan, redan innan börjat anpassa sig genom att i större utsträckning erbjuda 

redovisningstjänster. Skillnaden i verksamheten berodde främst på de företagsledare som hade 

kompetenta redovisningskonsulter eller god kompetens inom företagsekonomi då dessa kunder 

avsade sig revision i större utsträckning.  

 

“De företag som hade duktiga redovisningskonsulter innan avskaffandet valde bort  revisor i 

större utsträckning.”  -Revisor G 

 

Revisor C såg ingen påverkan på verksamheten efter avskaffandet. I de fall revisionsuppdrag 

avsades ersattes det ofta av rådgivning och bokslut, vilket leder till att kunden inte förloras. 

Revisor E, Revisor F och Revisor B anser att deras respektive revisionsbyråer inte har tappat 

någon märkbar omsättning sedan reformen. Revisor F ser dock att de inte lika frekvent blir 

kontaktade av nya kunder och att antalet nystartade aktiebolag i mindre utsträckning anlitar 

revisorer. Revisor G såg att den dåvarande verksamheten påverkades mycket av avskaffandet, 

men att “En redovisningskund kompenserar för flera revisionskunder rent 

omsättningsmässigt” så bortfallet påverkade inte organisationen i allt för stor utsträckning då 

de debiterade timmarna blir fler genom redovisning, om än den debiterade timlön blir längre 

med redovisningsarbete.  

 

Revisor E och B menar att en kompromiss för att komma tillrätta med 

granskningsproblematiken skulle kunna vara en att införa en lättare variant av revision. Den 

skulle bli billigare för företagen och innebära mindre arbete för revisorn. Idag ser 

revisionsprocessen likadan ut oavsett storleken på företaget, något som tar onödigt mycket tid 

för revisorn anser Revisor G. 

 

“[...] idag är det ju samma regler oavsett storlek på företag.” -Revisor E 

“Revision-light för mindre företag. Att man kan ha en enklare, inte sådana krav på 

granskningen och dokumentation. Då hade man ju kanske… fått in lite mer i det arvodet som 

finns.” -Revisor B 

 

4.1.2 Nystartade aktiebolag 

I den empiriska undersökningen framgår att avskaffandet av revisionsplikten medfört att 

nybildade aktiebolag köper upp företag eller koncerner och inte använda sig av revisor förrän 

senast tre år efter uppstarten oberoende av omsättning och antalet anställda. Något som blir 

både snedvridet och problematiskt.  

 

“Det är möjligt att starta ett aktiebolag som efter ett halvår har hundra anställda och 

omsätter tvåhundra miljoner, men du behöver ingen revisor förrän tre år senare.”  

-Revisor B 
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Aktiebolagslagen 9 kap. 1§ (SFS 2005:551)  reglerar de värden som behöver uppfyllas för att 

aktiebolag ska omfattas av revisionsplikt. Dessa värdena måste uppfyllas två år i rad, vilket 

innebär att revision inte blir obligatoriskt förrän tidigast år tre. 
 

Revisor B delger att en tidigare kund arbetade i ett företag vars inkråm köptes och användes i 

ett nystartat aktiebolag. Redovisningskonsulten som anlitades rekommenderade 

företagsledningen att inte anlita revisorer de förstas åren trots att mer än två av villkoren i ABL 

9:1 uppfyllts redan år ett.  “Det blir ju lite fel gentemot marknaden i ett sånt företag.”  

  

4.1.3 Oren revisionsberättelse 

Merparten av respondenterna medgav att de, i största möjliga mån, undviker att skriva en oren 

revisionsberättelse då man värnar om kundrelationen. Revisor B anser att denne aktar sig för 

att skriva orena revisionsberättelser vid tillfällen där det riskerar att skada företaget mer än 

informationsvärdet upplysningen kan bidrar med. Medvetenheten bakom brottet beskrivs ofta 

avgörande i frågan om huruvida handlingen föranleder en oren revisionsberättelse. Om 

företagsledningens handling i grund och botten härrör ur okunskap medgav samtliga revisorer 

att ingen oren revisionsberättelse skrevs. Var brottet medvetet så kunde det däremot orsaka en 

oren revisionsberättelse beroende på hur stort belopp det rört sig om och vilken typ av brott.  

 

Alla revisorer var eniga om att skatter och avgifter var klart överrepresenterade anledningar till 

orena revisionsberättelser. Gällande intressenters reaktioner på orena revisionsberättelser så 

uteblev den oftast.  

 

“Oftast när det blir en modifiering i revisionsberättelsen så har det i 80 % av fallen 

egentligen med skatter och avgifter att göra och det påverkar inte intressenterna något 

vidare, för då vet de redan om att företaget kanske har likviditetsproblem eller 

liknande.”        - Revisor C 

 

Företag verksamma inom offentlig sektor kan riskera att förlora upphandlingar som en följd av 

orena revisionsberättelser.  

 

“Man ser att företaget får lägre kreditrating ibland som följd av oren revisionsberättelse.  

Sedan om det får någon effekt? Jag tror det är mer för de bolagen som är upphandlande 

bolag. Exempelvis ett byggbolag som upphandlar och så har de Vattenfall som kund, då 

granskar Vattenfall vissa faktorer. ” - Revisor F 

 

Leverantörer är mycket sällan uppmärksamma vid orena revisionsberättelser. Ingen av 

respondenterna har varit med om att en leverantör avsagt sig handeln med företag med orena 

revisionsberättelser. Vid vissa anmärkningar gällande skatter och avgifter sågs reaktioner från 

banker i form av tillfälligt uppsagt checkkredit. 

 

4.1.4 Revisorernas beslutsfattande vid ekonomisk brottslighet 

Flera revisorer angav att organisationen de arbetar för till viss del influerar deras beslut.  

 

“Som anställd observerar man hur ledningen gör, det gör jag med” - Revisor G 

 

86% av de tillfrågade revisorerna anser även att relationen till kunderna kan påverka 

beslutsfattandet till viss del. Revisor B hävdar att det är det största problemet, särskilt som 

verksam i en mindre ort. Revisor G anser även att vänskapsjävet är ett stort problem inom 

professionen. Revisor B berättade att några av dennes kunder var inbjudna till dennes 40års-
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fest vilket kan uppfattas som för nära relation utifrån intressenternas perspektiv. Revisor C 

svarade däremot att relationen till kunden alltid är professionell och därmed inte påverkar 

beslutsfattningen i någon grad. 

 

“Ju längre man sitter och ju längre man har en kund, desto bättre vänner blir man och det är 

ofrånkomligt”. - Revisor G 

 

För att frånkomma vänskapsjävet i största möjliga mån har det införts byrårotation på de 

noterade bolagen vilket innebär att en revisor får sitta i tio år sedan måste bolaget byta byrå. 

Det är något som samtliga revisorer i studien tycker är positivt. Revisor F anser att byrårotation 

främjar intressenters intressen och är således en positiv förändring. 

 

När revisorerna får ett uppdrag där de saknar kännedom om företaget är de alltid mer skeptiska 

än gentemot kunder de har haft i många år säger Revisor F. Samtidigt är alla revisorerna eniga 

om att vid en upptäckt av allvarligare förseelser anser de sig nödgade att anmäla och att 

kundrelationen inte påverkar beslutsprocessen vid dessa fall. Vid osäkerhet gällande 

beslutsfattningen använder sig revisorn av law-avdelningen på byrån för att undvika att 

påverkas av kundrelationen säger Revisor A. Om de haft en kund länge som alltid skött sig och 

sedan betalar in skatterna för sent en gång på grund av exempelvis sjukdom, då skriver oftast 

inte revisorerna det i revisionsberättelsen. Samma sak gäller vid slarv eller fel som uppstått på 

grund av okunskap. Visar företaget att de vill göra rätt för sig så accepterar revisorn det som ett 

engångs fel säger Revisor E.  

 

Samtliga revisorer har liknande förväntningar på sig från respektive byrå hur de ska arbeta för 

att förebygga ekonomisk brottslighet. Byråerna utgår och förväntar sig att deras revisorer ska 

granska förekomsten av ekonomisk brottslighet i uppdragen och utföra sina åtaganden på rätt 

sätt. Revisorerna har löpande kvalitetskontroller på sig med jämna mellanrum för att kontroller 

så att de utför alla moment i revisionen på rätt sätt säger Revisor A. De som arbetar på lite större 

byråer har en dokumenterad policy för hur de arbeta förebyggande mot ekonomisk brottslighet. 

I policyn finns tydliga regler om hur revisorn ska utföra sitt arbete och finns där som ett 

hjälpmedel. De byråer som inte har en egen policy utgår från de lagkrav som revisorerna har på 

sig. 

 

Merparten av respondenterna delar uppfattning rörande gränsen för vad som faller inom ramen 

för ekonomisk brottslighet. Centralt för revisorns agerande vid påträffade oegentligheter är hur 

medveten individen varit rörande den brottsliga handlingen. I mindre företag förekommer det 

ofta mindre felaktigheter i bokföringen som skulle kunna tolkas som brottsligt. Handlingen 

uppkommer vanligen på grund av okunskap hos företagsledningen. Ett exempel som 

uppkommit i studien är förbjudet lån vilket enligt Revisor F är vanligt förekommande då 

företaget ofta saknar erforderlig kompetens beträffande Aktiebolagslagen. Revisorerna väljer 

oftast att inte anmäla mindre förseelser utan tar alltid en första diskussion med kunden för att 

få kunskap om de bakomliggande orsakerna till oegentligheten. Saknas förklaring skriver 

revisorerna ett pm till styrelsen om vad de har uppmärksammat och vilka åtgärder som behöver 

vidtas. Företagsledningen brukar vara benägna att åtgärda felaktigheter hävdar Revisor E. Vid 

medvetna förseelser kommer företagen sällan undan med endast ett pm till styrelsen, ofta väljer 

revisorerna att anmäla företaget eller så skrivs orena revisionsberättelser. Samtliga respondenter 

angav att de avsade sig de kunder som medvetet genomfört kriminella handlingar. 

 

Storlek på transaktionen är en avgörande faktor för revisorerna beträffande när åtgärder vidtas. 

Skatteverket drar gränsen för brott mot skattelagstiftningen vid ett halvt prisbasbelopp (22 500 
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kr) vilket Revisor E anser är en bra måttstock för när de ska försöka få kunderna att åtgärda 

påträffade felaktigheter. Vilken part som påverkas av en förseelse är även en faktor som 

påverkar bedömningen säger Revisor C. 

 

“Brottslighet blir det mer tyngd i om handlingen skadar en extern”. Revisor C 

 

När revisorn ska avgöra vilket beslut som ska tas i situationer rörande brottslighet eller 

oegentligheter svarar alla respondenter att de alltid diskuterar med en eller flera kollegor. Det 

gäller även om revisorerna överväger att skriva en oren revisionsberättelse. På några av 

revisionsbyråerna har de en särskild avdelning som kan konsulteras om osäkerhet vid beslut 

råder. Revisor F och G berättar att de har stor användning för FAR:s medlemsservice när de 

behöver konsultation vid dessa typer av frågor. På Ekobrottsmyndighetens hemsida finns det 

en lathund för revisorer som hjälp för att kunna bedöma om en handling är brottslig eller inte 

men också vilken kategori av brott som begåtts. Den använder sig Revisor G ofta av framkom 

det under intervjun.  

 

4.1.5 Förekomst av ekonomisk brottslighet 

Det uppmärksammas ofta att företagsledningen nyttjar, belastar företagskontot med privata 

kostnader. Revisorerna anser inte att det är brottsligt då det oftast rör sig om mindre belopp så 

vida det inte sker systematiskt varje månad. Revisor F berättade att det tidigare var populärt 

bland byggföretag att köpa fyrhjulingar på företagets bekostnad som nyttjas för privat bruk. 

Enligt Revisor F är detta en gråzon då en fyrhjuling mycket väl kan användas i verksamheten 

men sannolikheten att den används för privat bruk är hög. Dessa fall noteras inte heller i 

revisionsberättelsen utan ett PM skrivs till styrelsen för att upplysa dem om eventuella 

konsekvenser. Vid en skatterevision kan en sådan kostnad anses vara en privat levnadskostnad 

vilket resulterar i sociala avgifter och eventuellt skattetillägg men då ligger ansvaret på företaget 

då revisorn gjort sin plikt och upplyst dem om situationen. Mycket som inte noteras i 

revisionsberättelsen kommuniceras via PM till styrelsen. Det behöver inte bara vara kunden 

personligen som gjort fel. Om ekonomin sköts av en redovisningskonsult så har denne ofta liten 

insyn i bokföringen. Revision hjälper därmed kunden att få bättre insikt i det egna företaget. 

 

Merparten av respondenterna hävdade att ekonomisk brottslighet sällan upptäcks i de 

reviderade företagen, men att det troligen förekommer frekvent. Respondenterna i studien har 

endast stött på det en till två gånger under sina karriärer och några har aldrig ställts inför det. 

Revisor C och Revisor F hävdar att det även kan bero på vilka typer av företag revisionsbyrån 

väljer att acceptera som kunder. Revisionsbyråerna som deltagit i studien försöker endast arbeta 

med lönsamma bolag för att undkomma problemet med brottslighet eller liknande. 

 

“Vi försöker jobba med goda, lönsamma bolag. Jag kan tänka mig att hamnar man i 

situationer där det är sämre lönsamhet med likviditetsproblem eller liknande så kan 

incitamentet finnas där till att komma in på det spåret” - Revisor C 

 

I de branscherna som har hög kontanthantering, exempelvis restaurang och frisör, förekommer 

det generellt mer brottslighet säger Revisor C och just av den anledningen vill de flesta hålla 

sig borta från de branscherna. Vid hög kontanthantering finns det en högre risk för fel och det 

krävs därför en mer omfattande revision. Revisionen blir därmed dyrare än i en verksamhet 

med lägre kontanthantering och kan då användas som ett argument mot en eventuell kund om 

revisionsbyrån inte vill åta sig uppdraget. Revisorerna kan inte utan en bra grund neka att åta 

sig ett företag som kund men genom att argumentera för att revisionen blir dyrare så är det 

många verksamheter som då väljer att gå själva.  
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I de företag respondenterna påträffat brottslighet har det framför allt rört sig om försenad 

årsredovisning. Om årsredovisningen är mellan tre och fem månader sen så är det en gråzon 

enligt Revisor E. Revisor E har tidigare varit i kontakt med Ekobrottsmyndigheten gällande en 

sen årsredovisning som låg inom spannet ovan. I det fallet meddelade åklagaren att en anmälan 

enbart resulterar i avskrivning av fallet, varvid revisorn beslutade sig för att inte gå vidare. Det 

var första gången kunden var sen med en årsredovisning. Ekobrottsmyndigheten fokuserar på 

mer allvarliga fall av ekonomisk brottslighet och har i dagsläget inte tid med mindre förseelser.  

 

I de fall anmälningar sannolikt avskrivs är revisorerna nödgade att vara påstridiga för att inte 

riskera erinran från Revisorsinspektionen. Revisorn behöver dokumentera sina försök till 

kontakt för att senare kunna bevisa att de ringt, mailat, skickat brev eller på andra sätt försökt 

årsredovisningar. Revisor G berättar att vid några falla av sena årsredovisningar så har kunden 

till slut inte varit anträffbar och då kan inte revisorn göra så mycket mer och kan då med rätt 

avgå från uppdraget. 

 

Det kan även röra sig om slarv eller försummelse som leder till skada för någon part. (Zahra,  

 

I de företag som revisorerna har upptäckt någon form av ekonomisk brottslighet eller 

oegentligheter har det till största del varit i de företag som är mindre lönsamma. Revisor F 

menar att företag som inte är lönsamma försöker göra allt de kan för att det ska gå bättre och 

ibland är sista utvägen att begå någon form av brott.  

 

“Det finns ett klart samband mellan slarvig företagsledning, allmän ordning i företaget och 

sena årsredovisningar. Det kan såklart hända att det är företag som går bra men då är det 

oftast någon anställd tror jag. De personer som är ordningsamma generellt sätt vill också ha 

ordning i sitt företag.” - Revisor G 

 

I de lönsamma företagen där Revisor G varit med om oegentligheter så har det varit någon i 

ekonomifunktionen som har förskingrat pengar eller liknande. För att motverka att personalen 

förskingrar eller liknande handlingar så bör företaget delegera ut arbetsuppgifterna på olika 

personer så att en person inte gör allt säger Revisor G. Det är möjligt att arbeta på det sättet i 

de större företagen men oftast inte i de mindre då det inte finns resurser till att anställa allt för 

många personer. 

 

4.1.6 Individers benägenhet att begå brott 

Samtliga revisorer tror att företagskulturen i verksamheten är en stor påverkande faktor om 

individer är benägna att begå brott eller inte. Finns det tydliga uppförandekoder så tror Revisor 

C att det inte förekommer i lika hög utsträckning som på företag där det inte finns sådana koder. 

Revisor E hävdar att om personalen känner att det inte finns någon kontroll från ledningen sida 

och att utrymme ges då kan det utmynna i brott. Särskilt inom branscher med hög 

kontanthantering är det viktigt att personalen känner att ledningen kontrollerar kassan för att 

förebygga att brott begås. Starka värderingar och policys inom företaget förebygger brott säger 

Revisor F. 

 

Enligt Revisor G är det företagsledningen som sätter företagskulturen i verksamheten. Ser de 

anställda att chefen eller ledningen exempelvis tar pengar ur kassan så tänker de att då kan dem 

också bete sig så enligt Revisor G. I ett företag som Revisor G reviderade hade ett flertal 

anställda tillgång till kassaskåpet och alla visste att ledningen inte hade någon aning om vas 

som skulle finnas i kassaskåpet. Sedan försvann det 20 000 kr och det gick inte att utreda vem 
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som hade tagit pengarna då så många hade tillgång till kassaskåpet. Efter incidenten så tillträdde 

ny styrelse och då blev det mer ordning i företaget. Styrelsen skickade ut föreskrifter och rutiner 

till hur kontanthanteringen skulle gå till så efter det skedde det inga fler stölder då personalen 

kände att ledningen hade kontroll.  

 

4.2 Case 

De revisorer i studien som upptäckt någon form av ekonomisk brottslighet hos sina kunder har 

fått dela med sig av dessa fall anonymt. Det innebär att varken revisorn, revisionsbyrån eller 

kunden nämns vid namn.  Dessa case beskrivs nedan utifrån griden med faktorer som 

revisorerna har fått gradera mellan 1–7, där 1 är lågt och 7 är högt, kopplat till sitt case. Se 

bilaga 4. Repertory Grid tekniken har bidragit till att skapa en bild av hur olika fallen av 

ekonomiska brott kan se ut.  
 

4.2.1 Försäljning av leasad maskin 

Detta brott består av två delar och pågick mellan åren 2011–2013. Brott grundar sig ofta i 

likviditetsproblem vilket skapar incitament hos företagsledningen att hitta alternativa lösningar 

för att läka den rådande likviditetsbristen. Första delen berör fakturabelåning från kundens 

bank. Kunden hade 30 dagars kredittid och för att få in likvida medel snabbt gick banken in och 

betalade 70 % av kundfordringarna direkt. Revisorn upptäckte då att företaget hade fakturerat 

artiklar de inte hade sålt. Det föranledde att revisorn skrev en erinran till styrelsen. Ägaren till 

företaget var fullt medveten om att handlingen var olaglig och efter att revisorn påtalat 

upptäckten tog företagsledaren själv kontakt med banken och löste problemet. Andra delen i 

caset upptäcktes två år senare och företaget hade då sålt en maskin som leasats av samma bank. 

Företagsägaren hade sålt maskinen för cirka 60 000 euro men fortsatte att betala sina 

leasingkostnader med hopp om transaktionen skulle förbli oupptäckt. 

 

 “Det såg vi som ett så pass allvarligt brott så att då skrev vi också en erinran, och jag gjorde 

också en anmälan, en polisanmälan”. 
 

Den sittande revisorn avgick som revisor efter upptäckten av den sålda inventarien. Banken 

valde att inte anmäla företaget då ingen ytterligare part skadats genom handlingen utan gjorde 

upp ersättningen för skadan sinsemellan.  
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Tabell 2. Försäljning av leasad maskin. Karaktärisering av brottet utifrån Repertory Grid. 
 

I tabell 2 ovan presenteras hur revisorn upplevde försäljningen av den leasade maskinen utifrån 

de 19 faktorerna som tagits fram. Revisorn ansåg handlingen som ett relativt grovt brott då 

företagsägaren inte hade rätt att sälja en extern parts egendom. Det ansågs även som grovt då 

det hade pågått under en längre tid och det var inte en engångsföreteelse.  Revisorns val av 

åtgärd grundade sig i hur allvarligt brottet upplevdes. Detta företag ansågs inte inte vara en 

viktig kund och det saknades även en stark relationen mellan företaget och revisorn. Det hade 

varit problem med denna kund redan från början så det fanns inget högt förtroende från 

revisorns sida. I de mer djupgående frågorna har revisorerna svarat att relationen mellan revisor 

och kund samt hur viktig denne är för byrån kan påverka agerandet som revisor. Kopplat till att 

kunden inte var särskilt viktig för byrån så var respondenten indifferent inför risken att kunden 

eventuellt skulle byta revisionsbyrå. Revisorn kände inte heller någon rädsla för att bli anmäld 

till Revisorsinspektionen.  
 

Revisorn hade starkt stöd från byråns riktlinjer gällande de åtgärder som skulle vidtas och här 

var även aktiebolagslagen väldigt tydlig. Det bidrog till att revisorn kände sig trygg i sin 

bedömning och därmed var rädslan för ett eventuellt skadeståndsansvar gentemot kunden låg. 

Revisorn berättar att i slutändan är det den ansvariga revisorn för det specifika företaget som 

tar beslutet gällande de åtgärder som vidtas, men diskussioner förs alltid med kollegor vid 

osäkerhet. 
 

Företagsägaren som hade utfört försäljningen hade hög förståelse för hur revisorn valde att 

agera då denne vad väl medveten om de konsekvenserna handlingen riskerade föranleda. På 

grund av detta var företagsägaren relativt benägen att åtgärda oegentligheterna tillsammans med 

banken. Revisorn berättade att personen inte hade full insyn i ekobrottslagstiftningen men så 

pass stor kunskap att denne insåg att agerande stred mot lagstiftningen. Personen rationaliserade 

brottet kraftigt och ansåg att det denne gjort var motiverat på grund av den illikvida situationen 

som rådde inom företaget och att inventarien inte var tillräckligt bra. 
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4.2.2 Förskingring 

Det här företaget var ett stort åkeri med många lastbilar som sysslade med förskingring i början 

på 2000 talet. Det var inte revisorn som hade upptäckt brottet i det här fallet utan någon hade 

tipsat Skatteverket som då gjorde en första granskningen av åkeriet. Företaget hade utländska 

chaufförer som körde för dem och på verifikationsunderlagen så framgick det att chaufförerna 

fick ett antal kronor per mil i lön. I granskningen visade det sig att chaufförerna inte fick den 

lön som de skulle ha utan en tredjedel av lönen per mil tog företagsledningen. Det rörde sig om 

många miljoner som företagsledningen hade förskingrat. I ledningen satt ägaren och makan 

som skötte företagets ekonomi. Skatteverket gjorde då en anmälan.  
 

Efter en tid trots anmälan så fick revisorn ett tips om att förskingringen fortsatte. De gjorde då 

en löpande granskning och kollade på chaufförernas körjournaler. Revisorn skrev då en erinran 

till företagsledaren om misstankar om förskingring. Företaget har då fyra veckor på sig att 

åtgärda de anmärkningar som erinran tar upp. Revisorn fick ingen återkoppling från företaget 

och valde då att göra ytterligare en anmälan till Ekobrottsmyndigheten. I samband med det 

avgick revisorn. Ägaren blev dömd till fängelse för förskingring.  

 
Tabell 3. Förskingring.  Karaktärisering av brottet utifrån Repertory Grid. 
 

I tabell 3 presenteras hur revisorn upplevde förskingringen utifrån de 19 faktorer som tagits 

fram. Revisorn ansåg att brottet var relativt grovt då anmälan resulterade i ett domslu och då 

det rörde sig som stora summor. Här beaktade även revisorn att förskingringen pågått under en 

längre tid och var en upprepande händelse. Inför sitt beslut om anmälan till 

Ekobrottsmyndigheten var en påverkande faktor att ägaren inte var benägen att rätta till de 

oegentligheter vilket visades genom ignoreringen av revisorns erinran. Kunden hade de haft i 

flera år och därför hade det byggt upp en relation och ett förtroende för denne. Trots det så 

påverkades inte revisorns beslut att anmäla. Det fanns ingen rädsla för att kunden skulle byta 

revisionsbyrå, vilket därmed inte ses som en faktor som påverkar revisorns åtgärd. Åkeriet var 

en medelstor kund men var varken betydelsefull eller betydelselös för revisionsbyrån. 
 

I detta fall upplevde revisorn att det fanns starkt stöd från lagstiftningen men också från byråns 

riktlinjer gällande hanteringen och de åtgärd som skulle vidtas. Genom stödet kände revisorn 

ingen rädsla för att bli skadeståndsansvarig eller anmäld till Revisorsinspektionen då det fanns 
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en god grund för anmälningen av företagsägaren. Den ansvariga revisorn konsulterade med 

andra medarbetare men beslutet togs självständigt.  
 

Företagsägaren hade hög förståelse för anmälan till Ekobrottsmyndigheten då det fanns hög 

medvetenhet i handlingen. Företagsägaren hade inte särskilt bra insyn i ekobrottslagstiftningen 

men personen visste att handlingen inte var laglig och det fanns inga direkta förklaringar som 

rättfärdigar förskingringen. 
 

4.2.3 Förbjudet lån 

Det här brottet avsåg ett förbjudet lån. Kunden var i trångmål och betalade privata kostnader 

med företagets pengar. Dessa kostnader uppgick till en väsentlig summa pengar och avsåg 

privata husrenoveringar. Företagets redovisningskonsult bokade då upp kostnaderna som en 

fordran mot företagaren som då blir ett förbjudet lån. Det här fallet är pågående och är därför 

ännu inte avgjort. Revisorn tog stöd från Föreningen auktoriserade revisorers (FAR) juridiska 

avdelning som alla medlemmar har tillgång till.. Revisionsberättelsen kommer att skickas in till 

Skatteverket för att sedan avgöras vilka handlingar som ska vidtas. 
 

 
Tabell 4. Förbjudet lån.  Karaktärisering av brottet utifrån Repertory Grid. 
 

I tabell 4 ovan presenteras hur revisorn upplevde det förbjudna lånet utifrån de 19 faktorer som 

tagits fram. Revisorn ansåg att ett förbjudet lån är ett relativt ringa brott just i detta fallet trots 

att det hade pågått under en lång tid. Här tog revisorn hänsyn till att det var första gången 

företaget hade begått någon form av ekonomisk brottslighet och även att företagaren var 

benägen att åtgärda de oegentligheter som hade begåtts. Denna kund var inte viktig för 

revisionsbyrån och det fanns inte heller någon stark relation mellan revisor och kund. Det 

resulterade i att revisorn inte hade någon rädsla för att kunden skulle byta byrå, snarare tvärtom. 

De såg gärna att företaget bytte byrå då de inte vill arbeta med bolag som ägna sig åt illegala 

handlingar. Här tog som sagt revisorn stöd från FAR:s juridiska avdelning men också från 

kollegor på byrån. Det resulterade i att revisorn hade högt stöd från lagen och byråns riktlinjer 

gällande hur fallen av ekonomisk brottslighet ska hanteras. Med det i ryggen så var revisorn 

inte rädd för att bli skadeståndsansvarig eller kände rädsla för att bli anmäld till 
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Revisorsinspektionen. På byrån diskuterar revisorerna alltid med varandra men i slutändan är 

det den ansvariga revisorn för respektive bolag som tar det slutgiltiga beslutet. 
 

Företagaren hade låg förståelse för hur revisorn valde att agera då brottet i sig inte var helt 

medvetet. Företagaren förstod att handlingen var olaglig men inte konsekvenserna av det då det 

saknades kunskap om ekobrottslagstiftningen. Företagaren försökte inte förklara bort varför 

denne hade tagit ett förbjudet lån utan accepterade att handlingen inte var laglig. 
 

4.2.4 Försenad årsredovisning 

Den här kunden var 11 månader sen med sin årsredovisning och hade precis fått en varning om 

tvångslikvidatiton från Bolagsverket. En försenad årsredovisning är ett bokföringsbrott och 

företag kan därmed alltså dömas för detta. När kunden fått varningen så kontaktades en revisor 

för att få en påskrift. Revisorn förmedlade till kunden innan denne skrev på papperna angående 

att åta sig uppdraget, att en anmälan var tvungen att göras mot kunden. Kunden förstod detta 

och det var första gången företaget var sen med sin årsredovisning. Anledningen till det var 

personliga skäl, bland annat skilsmässa så det köpte revisorn och kunden förklarade att denne 

nu mådde bättre och upprepning inte skulle ske. Revisorn skrev på årsredovisningen för 

föregående år precis när det nya året var slut vilket innebar att årsredovisningen för det nya året 

skulle vara inne inom 6 månader. I och med att revisorn gjorde en anmälan, så inleds en 

förundersökning och kunden blev kallad till rättegång. Det resulterade i att årsredovisningen 

återigen blev försenad och efter ett tag så fick inte revisorn tag på kunden längre. Slutligen så 

blev företaget försatt i konkurs. 
 

 
Tabell 5. Försenad årsredovisning.  Karaktärisering av brottet utifrån Repertory Grid. 
 

I tabell 5 presenteras hur revisorn upplevde den försenade årsredovisningsinlämningen utifrån 

de 19 faktorer som tagits fram. Revisorn upplevde brottet som varken ringa eller grovt 

egentligen i jämförelse med övriga typer av ekonomisk brottslighet. Då årsredovisningen 

revisorn ämnade granska var försenad med 11 månader så hade brottet pågått under relativt lång 

tid relaterat till typen av brott. När revisorn åtog sig uppdraget så förklarade kunden de 

personliga faktorerna som var bakomliggande orsaker till att årsredovisningen var försenad. 

Företagsägaren måtte nu bättre och lovade att det inte skulle hända igen så därför åtog sig 

revisorn det här företaget. Kunden visade på en hög benägenhet att korrigera det som inte var 
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korrekt. Så det var första gången och egentligen en engångsföreteelse. När årsredovisningen 

blev försenad en andra gång så innebar det en upprepande händelse och det var bland annat 

orsaken till att revisorn inte såg brottet som ringa. När kunden försvann så visade det tydligt att 

denne inte var benägen att åtgärda företagets årsredovisning. Kunden var inte särskilt viktig för 

byrån vilket innebar en låg kundrelation. Det fanns inte heller något förtroende från revisorns 

sida. Det resulterade i att revisorn inte kände någon rädsla för att kunden skulle byta 

revisionsbyrå. 
 

I det här fallet är lagen väldigt tydlig om hur revisorn ska agera så det fanns högt stöd från lagen 

och relativt högt stöd från revisionsbyråns riktlinjer. Innan revisorn åtog sig det här uppdraget 

hade denne sett till att det fanns tillräckligt med underlag så att revisorns agerande inte skulle 

få några konsekvenser. Det tillsammans med lagstödet gjorde så att det inte fanns någon rädsla 

från revisorns sida att bli skadeståndsskyldig eller anmäld till Revisorsinspektionen. Beslutet 

om anmälan var tydligt utifrån lagen men beslutet diskuterades även med kollegor innan det 

togs. 
 

Kunden hade hög förståelse för varför revisorn anmälde företaget trots relativt låg medvetenhet 

i det som hade gjorts. Kunden var medveten om att årsredovisningen var sen men inte medveten 

om att det var brottsligt då förståelsen för ekobrottslagstiftningen var väldigt låg. När revisorn 

åtog sig uppdraget förklarade företagsägaren som sagt varför situationen såg ut som den gjorde 

vilket var ett försök att rationalisera brottet. 

 

4.3 Skatteverket & Ekobrottsmyndigheten 

Företrädare för Ekobrottsmyndigheten ser att avskaffandet av revisionsplikten medfört att 

arbetet och kostnaden för administrationen kan ha minskat för mikroföretagare. Vidare har 

konsekvenserna av denna lättnad kommit att bidragit till att fler brottsanmälningar görs, 

granskningen av mindre aktiebolag har försämrats och det har även har underlättat för de 

aktiebolag som i grund och botten inte bedrivs som en legitim rörelse. Trots de nackdelar 

Ekobrottsmyndigheten upplevt avskaffandet medfört tror de att återinföra revisionsplikten för 

samtliga bolag blir svårt, men att någon form av kontroll av de företag som inte har revisor bör 

införas. (Något som många av våra respondenter också sett som en fördel).  
 

Ekobrottsmyndigheten ser en ökning av den ekonomiska brottsligheten och menar att en stor 

del av de brott som begås inte upptäcks vilket innebär att mörkertalet är stort. Det bekräftas av 

flera av revisorerna som tror att ekonomisk brottslighet är vanligt förekommande. 
 

Anledningen till att ekonomisk brottslighet förekommer beror bland annat på företagskulturen, 

risken att drabbas av konkurs, utnyttjandet av företagsformen som brottsverktyg eller så kan 

det vara en omedveten handling från företagsledarens sida.  

  

Skatteverket hävdar att borttagandet av revisionsplikten “[...] försvårar upptäckten och insynen 

för fiskala verksamhetens utredningar som i sin tur påverkar brottsutredningarna gällande 

skattebrott och bokföringsbrott negativt.” 
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5 Analys 

 

I detta avsnitt analyseras det empiriska underlaget med hjälp av studiens teoretiska referensram. 

Inledningsvis presenteras studiens analysmodell för att skapa förståelse för hur analysen 

kommer att genomföras. Syftet med avsnittet är att analysen ska leda till insikter om studiens 

forskningsfrågor.  

 
 

 
Figur 6. Studiens analysmodell. 
 

Studiens analysmodell är en illustration av hur den teoretiska referensramen och det empiriska 

underlaget har analyserats. Den teoretiska referensramen har operationaliserats för att 

konstruera en intervjuguide som ligger till grund för det empiriska underlaget. Genom en 

hermeneutisk process har vi pendlat mellan delar och helhet samt mellan teori och empiri för 

att svara på våra forskningsfrågor sam uppfylla studiens syfte. De centrala teman som har 

identifierats i den empiriska undersökningen analyseras med teorin och genom att jämföra 

revisorernas perspektiv med Ekobrottsmyndigheten och Skatteverket skapas en helhetsbild. 
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5.1 Effekterna av revisionspliktens avskaffande 

Syftet med avskaffandet av revisionsplikten för mindre aktiebolag var att reducera den 

administrativa bördan och kostnaden (Riksrevisionen, 2017). Studiens resultat tyder på att det 

ofta saknas erforderlig kunskap inom företagsekonomi hos företagsledare i mindre aktiebolag. 

Det råder samstämmighet mellan Ekobrottsmyndigheten och revisorerna gällande behovet av 

kontroll bland de aktiebolag som valt bort revision. Någon form av kontrollorgan bör införas 

som övervakar de aktiebolag som aktivt valt bort revision och för att komma tillrätta med 

problematiken krävs något form av krav på att extern part upprättar eller kontrollgranskar 

bokföring och årsredovisning. Arbetet med de, till omsättning sett, minsta kunderna består till 

största del av rådgivning vilket tyder på att kunskap många gånger saknas och ett behov av 

vägledning för dessa företagsledare därmed bör existera. På grund av att företagsledare numera 

själva kan upprätta årsredovisning utan någon extern kontrollfunktion har kvalitén på 

årsredovisningarna dramatiskt sjunkit. Ett ytterligare problem som framkom av resultatet i den 

empiriska undersökningen är att företagsledningen ofta är omedveten om deras bristande 

ekonomiska kompetens, eller negligerar realiteten. Det står i linje med att motsägelsefull 

evidens tenderas att motarbetas och bortförklaras (Montgomery, 2013). 
 

Efter avskaffandet har det uppkommit ökad möjlighet att utnyttja aktiebolagsformen som 

brottsverktyg då insyn i små företag helt saknas när revision uteblir. Ekobrottsmyndigheten ser 

att en ökning skett av ekonomisk brottslighet, vidare menar de att mörkertalet är stort vilket 

även bekräftas av övriga respondenter. Ökningen försvårar revisorernas arbete, påverkar 

brottsutredningar negativt gällande skattebrott och bokföringsbrott samt ger en ökad 

arbetsbelastning för myndigheter. Revisorerna menar på att Skatteverket vanligen prioriterar att 

granska årsbokslut som inte godkänts av revisor. Arbetet med granskning av de finansiella 

rapporterna har därmed till viss del förskjutits till myndigheter.  
 

Den största intressenten småföretagare har är Skatteverket, de är intresserade av korrekta 

skatteunderlag och de anser sig negativt påverkade då deras utredningar försvåras på grund av 

avskaffandet. Lennox et al (2011) menar att företag som besitter stor risk saknar incitament till 

att revidera verksamheten vilket leder till att eventuella intressenters insyn uteblir. Revisorer 

skyddar intressenternas intressen och verkar som kontrollorgan (Boyle, DeZoort, Hermanson, 

2015). Opportunity, eller tillfällighet/möjligheter är ett av de tre förhållanden som behövs för 

att möjliggöra förekomst av bedrägeri enligt the fraud triangle  (Kassem & Higson, 2012). 

Tillfälle ges när företag har möjlighet att frångå revision. Kassem & Higson (2012) anser att 

tillfälle eller möjlighet är de främsta anledningarna till att bedrägerier uppstår varvid det bör 

vara av yttersta vikt att kontrollera uppkomsten av tillfällen att begå brottsliga handlingar. 

Respondenterna föreslog som ett led i att komma tillrätta med problematiken att införa en så 

kallad “revision light” som skall vara en mindre ingående granskning av de minsta 

aktiebolagen. Det skulle öka insynen och innebära en mindre kostnad för företagen än den 

nuvarande revisionen. 
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Den empiriska undersökningen tyder på att om än grundidén med avskaffandet generellt 

upplevs som positivt så har utförandet varit det största problemet och då framför allt rörande 

kontrollen av de företag som inte omfattas av revisionsplikten. Inför lagändringen yttrade sig 

Brottsförebyggande rådet gällande de marknadsekonomiska mekanismerna i form av olika 

marknadsaktörer som skulle ställa krav på aktiebolagen och därigenom skulle inte revision 

väljas bort i alltför stor utsträckning (Brå, 2015). Det kan förklaras genom den tvingande delen 

av institutionell isomorfism. Genom tvingande isomorfism, det vill säga att intressenter 

utnyttjar tvångsmedel, det kan röra sig om produkter, kapital eller annat organisationen är 

beroende av, över organisationen. Genom sin makt applicerar intressenterna påtryckningar 

vilket tvingar organisationen till en legitim anpassning av verksamheten för att svara på de 

förväntningar intressenterna har på organisationen. Den empiriska undersökningen pekar på att 

orena revisionsberättelser beaktas i mycket liten utsträckning av leverantörer som inte är 

verksamma inom finans och offentlig sektor. Vidare har det framkommit att majoriteten av 

nystartade mindre aktiebolag väljer att avstå revision. Resultatet tyder på att de 

marknadsekonomiska mekanismerna BRÅ presumerade existera inte påverkar de minsta 

aktörerna på marknaden i särskilt stor utsträckning.  
 

Reformen har fått viss inverkan på revisorernas verksamhet, men ingen revisor anser att 

verksamheten påverkats märkbart omsättningsmässigt. De skillnader som upplevs är; kontakten 

av potentiella kunder har minskat, viss del av verksamheten har styrts om mot redovisning, 

uppdragen har förflyttats från revision till redovisning och bokslut. I den empiriska insamlingen 

belyste revisorer att så som den nuvarande revisionsprocessen ser ut är det många gånger allt 

för omständigt att revidera de minsta organisationerna. Extern expertis inom redovisning är 

många gånger tillräckligt och ett beslut om att inte låta revidera verksamhet kan därmed många 

gånger anses vara ett rationellt beslut då sannolikheten att felaktigheter skulle uppstått ofta 

påverkar externa parter i mycket liten utsträckning. Vid rationell beslutsfattning analyseras 

nyttan av beslutet utifrån de givna förutsättningar och påverkande faktorer som existerar 

(Riabacke, 2007). En respondent uppgav att flera av dennes kunder ofta låter revidera 

verksamheterna trots att granskningen av dessa organisationer många gånger inte bidrar med 

något mervärde på grund av att organisationerna ofta är mycket små, intressenterna ytterst få 

och företagen genomför få affärstransaktioner. Att nyttja företagets likvida medel till revision 

under dessa omständigheter tyder på att företagsledare i dessa bolag inte är kapabla att ta 

rationella beslut.  
 

5.2 Revisorernas beslutfattande vid ekonomisk brottslighet 

Enligt Prentice (2017) är revisorns utgångspunkt vid granskning att agera etiskt. Trots det visar 

studien på att olika faktorer påverkar revisorernas beslut. Faktorer som uppkom påverka 

revisorers beslut var: transaktionsstorlek, huruvida individen är medveten om handlingens 

brottslighet, motivet bakom samt vilka parter som skadas. Dessa är faktorer som samtliga 

påverkar revisorns benägenhet att anmäla handlingen. Studien visar även på att starka 

kundrelationer har inverkan på revisorns beslutsfattande vid mindre förseelser. Vid mindre 

förseelser påverkar en stark kundrelation revisorns beslut mer än vid en svagare relation. En 

klar majoritet av respondenterna medgav att kundrelationen var mycket viktig och att de många 

gånger har överseende vid mindre förseelser. Flera av respondenterna medgav även att 

relationen kan influera besluten. Genom viljan att bevara kundrelationer bör oberoendet anses 

vara hotat. Att ha överseende med mindre förseelser kan vara en inkörsport till ett försämrat 

moraliskt beteende, så kallat inkrematalism. Genom att tillåta mindre förseelser försämras 

gradvis det moraliska beteendet och tillslut kan stora brottsliga handlingar tolereras till förmån 
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för en bevarad kundrelation (Prentice, 2007; Schwartz, 2017). Vid grövre, uppenbart brottsliga 

handlingar visar studien att beslutsprocessen inte påverkas av kundrelationer utan regler och 

lagar följs alltid. 

 

Vid situationer där revisorn väljer att inte anmäla en olaglig affärshändelse rationaliserar de 

vanligen sitt agerande. De försöker då enligt Schwartz (2017) förklara eller ursäkta sitt agerande 

för att få beslut förenliga med den egna etiska ståndpunkten. Dessa beslut kan anses var mer 

eller mindre irrationella då personliga värderingar är en influerande faktor (Brunssons, 1982). 

Ett fullständigt rationellt beslut sker med hjälp av angivna regler och lagar enligt Edlund et. al. 

(1999) och personliga värderingar bör därför inte tas med i bedömningen. Burns och 

Roszkowska (2016) anser däremot att ett beslut är rationellt om revisorn känner till alla 

alternativ och konsekvenserna av de olika alternativen för att ta bästa möjliga beslutet utifrån 

ett egenintresse. Studien indikerar att revisorn vill bevara kundrelationer och undviker orena 

revisonsberättelser eller anmälningar vid mindre förseelser som kan orsaka kunden och 

kundrelationen skada. Hur kunden motiverar sitt agerande samt vilja att åtgärda felaktigheter 

påverkar ytterligare revisorns bedömning. Om revisorns intresse är att hjälpa kunden så kan 

beslutet anses vara rationellt enligt Burns och Roszkowska (2016).  

 

Det råder alltid viss mängd osäkerhet beträffande huruvida information från kunder är legitim. 

För att reducera osäkerhet förs diskussioner med kunden. Studien tyder på att om osäkerhet 

uppstår rörande en handlings legitimitet försöker revisorerna alltid vara rationella och uppnår 

detta genom rådfrågning av ett flertalet parter med spetskompetens inom det specifika området. 

Resultatet visar även på att revisorerna är verksamma inom organisationer med ett starkt etiskt 

förhållningssätt och tydliga policys för arbetet mot ekonomisk brottslighet. Svanberg och 

Öhman (2016) anser att starka, gemensamma värderingar kan verka som riktlinjer om det 

saknas tydliga direktiv för hur en situation ska hanteras och företagskulturen bidrar därmed med 

ökad säkerhet och tydliga etiska ramar. Brunsson (1982) menar på att revisorns beslut aldrig 

kan vara fullständigt rationellt och optimalt. Anledningen är bland annat för att revisorn inte 

har tillräckligt med information eller har mer information än vad det mänskliga intellektet kan 

hantera (Brunsson, 1982). 

 

Enligt Dimaggio och Powell (1983) kan revisorernas beslutsfattande och byråernas 

organisationsstruktur även beskrivas utifrån den institutionella teorin genom tvingande 

isomorfism. Revisorerna medger att de rådfrågar och anpassar sitt agerande i enlighet med 

medarbetare inom organisationen. Den organisatoriska miljön kan både verka för att försämra 

etik och främja etiska ställningstaganden hos medlemmarna i organisationen. Deras 

beslutsfattning påverkas därmed av den institutionella miljön samt de lagar och regler som 

behövs följas för att uppfylla de förväntningar som finns från staten och andra intressenter. De 

svenska revisionsbyråerna är uppbyggda på liknande sätt vilket uppfyller det tredje antagandet 

i den institutionella teorin; att olika organisationer eftersträvar liknande organisationsstruktur 

för att uppnå legitimitet (Carvalaho, Cunha, Lima & Carstens, 2017). På så sätt vet företagaren 

att oavsett vilken byrå som anlitas så kommer revision att bidra med legitimitet åt företaget.  

 

Ett exempel från studien där revisorn var osäker på om kunden använde en fyrhjuling i 

verksamhet eller mestadels för privat bruk trots att kunden hävdade att den brukades i företaget. 

Här kan inte revisorn ta ett normativt beslut enligt den deskriptiva beslutsteorin då det inte är 

realistiskt att nå högsta måluppfyllelse enligt Edlund et. al. (1999). Främst på grund av revisorns 

förmåga att hantera informationen men tid och pengar är även två aspekter som spelar in. 

Revisionen är alltid en kostnadsfråga och desto mer tid som läggs ner på respektive kund desto 

mer kostar revisionen. Mindre företaget tenderar att inte vilja lägga stora kostnader på revision, 
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vilket är en faktor som påverkar revisorns beslutsfattande. Den deskriptiva beslutsteorin utgår 

ifrån att revisorn har ett satisfierande beteende där denne fattar det bästa möjliga beslutet under 

givna förutsättningar (Edlund et. al., 1999). I exemplet ovan var det bästa möjliga beslutet för 

revisorn att utgå ifrån att den förmedlade informationen var korrekt men gardera sig genom att 

skriva ett pm till styrelsen om eventuella skattekonsekvenser som kan föreligga om 

företagskontot belastas med privata inköp. 

 

5.3 Förekomst av ekonomisk brottslighet 

I branscher med hög förekomst av kontanta medel är brottsligheten generellt högre. Färre 

kontrollsystem existerar vid kontanthantering vilket ger ökade möjligheter att begå brottsliga 

handlingar. Enligt Kassen och Higson (2012) är möjligheten ett av tre förhållande i Fraud 

triangle som råder när ett brott begås. Möjligheten är den avgörande faktorn för att ett brott ska 

kunna begås trots att incitament existerar (Kassem & Higson, 2012). De individer som begår 

brott besitter personliga egenskaper som gör att det begår kriminella handlingar (Kassem & 

Higson, 2012) vilket tyder på bristande etik enligt Prentice (2017). I den empiriska 

undersökningen framkom att pizzerior undviker att registrera betalningar i kassasystem och vid 

kvittoförfrågningar ges föregående kunders kvitto. Incitamentet från ägarna att ta betalningen 

svart kan enligt Zahra et al. (2007) vara att gagna sig själv personligen men i slutändan skadar 

det företaget genom minskade redovisade intäkter och slutligen leder agerande även till en 

minskad skatteinkomst för staten. Sådant företag främjar inte en etisk kultur vilket kan påverka 

övriga anställdas beteende och acceptans för svarta pengar enligt Svanberg och Öhman (2016).  

 

I undersökningen framkom det att restaurangägare vid vissa tillfällen hade svårt att upprätthålla 

en fungerande lönsamhet i verksamheten. För att komma tillrätta med det ansågs det nödvändigt 

att betala sina anställda svart lön. När löneutbetalningas görs med svarta pengar så minskar 

kostnaderna för skatter och avgifter vilket resulterade i att de kunde hålla lägre priser. Detta 

ledde till att fler anammade en liknande strategi för att kunna konkurrera på likande villkor, 

oavsett om det gick emot den moraliska ståndpunkten eller inte. Detta agerande kan beskrivas 

med tvingande isomorfism inom den institutionella teorin då organisationens struktur påverkas 

av externa påtryckningar (Dimaggio och Powell, 1983). 

 

Enligt resultaten från studien så har även en del andra brott begåtts i företagen som inte grundat 

sig i slarv hos företagsledningen. Dessa handlingars ursprung uppkommer då företagsägarna 

saknat tillräcklig förståelse för ekobrottslagstiftningen. Dessa brott kan förklaras med the fraud 

triangle. Enligt Kassen och Higson (2012) så är det första förhållanden som råder vid 

ekonomisk brottslighet existerande incitament. I studien framkommer incitament i form av en 

önskan att läka likviditetsbrist. Det andra förhållandet är att situationen möjliggör brott. I 

studien framkom en förskingring där den organisatoriska situationen skapade möjlighet att begå 

brott. Det i form av en företagsledning som skötte bokföring och samtidigt löpande förskingrade 

delar av de anställdas löner. Enligt Kassem och Higson (2012) kan ökade möjligheten grunda 

sig i få eller undermåliga kontroller. Mindre aktiebolag som inte omfattas av revisionsplikt 

genomgår inte nödvändigtvis omfattande kontroller vilket gagnar företagsledare som vill dölja 

delar av verksamhetens transaktioner. Det sista förhållandet i the fraud tringle som ska råda för 

att bedrägerier ska uppstå är att individen bär på personliga attribut som leder till att individen 

har viljan att genomföra handlingen. Resultatet visar även på låg integritet hos dessa kunder 

vilket enligt Kassem och Higson (2012) är en del av de personliga attributen som främjar 

brottsliga handlignar. 
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I de brott som uppkommit i studien som rör förskingring och försäljning av leasad maskin så 

var företagsägarna/ledningen fullt medvetna om att de handlingar de utförde var olagliga men 

valde ändå att begå dem. Dessa individer besitter sämre känsla för etik vilket resulterar i att 

deras agerande, ur individens eget perspektiv inte anses omoraliskt (Kassem & Higson  2012).  

Prentice (2017) skriver att individer vanligen initialt har en vilja att agera moraliskt men att det 

etiska beteendet gradvis försämras, ett så kallat inkrementalistiskt beteende. Det kan ske genom 

att en individ rutinmässigt utför omoraliska handlingar som då gradvis försämrar individens 

egna etiska uppfattning. I fallet om förskingringen skedde det kontinuerligt och sattes så 

småningom i rutin. I fallet med försäljningen så var den primära anledningen till brottet 

företagets likviditetsbrist. Studien påvisade att företagsägaren rationaliserade brottet i hög grad 

vilket är förenligt med moralisk rationalisering enligt Schwartz (2017). Det innebär att en 

handling som motstrider den egna etiska ståndpunkten rättfärdigas med hjälp av ursäkter enligt 

Schwartz (2017). Detta påverkar beslutsfattningen negativt och företagsledaren använder denna 

psykologiska process för att intala sig själv att handlingen är förenlig med den egna moralen.  

 

I fallet om det förbjudna lånet var bristande kunskap om lagstiftningen en av de primära 

anledningarna till att handlingen genomfördes. Företagsledningen saknade erforderlig kunskap 

och var därmed inte införstådda i att handlingen var olaglig, som en följd av detta saknas även 

kunskap om de konsekvenser handlingen följdes av. Genom bristande kunskap om 

lagstiftningen har inte beslutsfattaren tillräckligt med information för att ta ett rationellt beslut 

enligt Brunsson (1982). 

 

Studien visar att oegentligheter förekommer i såväl lönsamma företag som mindre lönsamma 

verksamheter. I lönsamma företag var det främst anställd personal som begick brott, medan det 

i mindre lönsamma företag främst var företagsledningen som. Det framkom flera stölder som 

begåtts av anställd personal. Bristfällig organisering i form av minimal begick brotten 

uppgiftsfördelning och undermåliga internkontroller sågs som en möjliggörande faktor till att 

stölderna kunde begås. Vid en av stölderna saknade personen med ledande befattning 

uppfattning om hur mycket pengar som stals då det helt saknades rutiner för kontanthantering. 

Det tyder på mycket dålig intern kontroll. Dålig internkontroll och oklara principer skapar 

tillfällen och främjar uppkomsten av brottslighet (Huang et al., 2017; Svanberg & Öhman, 

2016).  Studien tyder på att ekonomisk brottslighet främst förekommer i mindre lönsamma 

verksamheter. I detta segment sågs bokföringsbrott i form av sena årsredovisningar som mest 

förekommande. En tydlig koppling mellan försenade årsredovisningar och oorganiserad 

företagsledning sågs i den empiriska insamlingen. Sena årsredovisningar på grund av 

oorganiserad företagsledning tyder på försummelse och slarv. Detta överensstämmer med 

uttalanden från Ekobrottsmyndigheten (2016) och Justitiepartementet (2008) som anser att brott 

som begås av småföretagare vanligen härrör ur slarv och okunskap. Förseningar kan motverkas 

genom en strukturering av organisationen och applicering av interna och externa kontroller.  

 

Företagsledningen påverkar hela organisationens syn på vilken typ av beteende som accepteras. 

Enligt Prentice (2017) kan individers moraliska beteende successivt försämras genom att de 

anpassar sig och anammar ledning och andra medarbetares etik. Revisor G i studien anser att 

individer är benägna att agera i enlighet med företagsledningens agerande varvid 

företagsledningen besitter en mycket avgörande roll i att forma organisationens etiska 

ståndpunkter genom att acceptera eller avvisa underordnades beteende. 
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6 Slutsats 

 

I detta avsnitt presenteras våra slutsatser och genom det besvaras studiens forskningsfrågor 

vilka är effekterna orsakade av avskaffandet av revisionsplikten för mindre aktiebolag ur 

revisorns perspektiv? Hur ser den ekonomiska brottsligheten ut i dessa företag och vilka 

faktorer påverkar revisorers beslutsfattande angående ekobrott? och vad påverkar individers 

benägenhet att begå ekonomisk brottslighet?  

 
Brottsförebyggande rådet delgav, inför avskaffandet av revisionsplikten, att marknaden skulle 

sätta press på aktiebolagen och därmed skulle effekterna av ett avskaffande inte bli betydande. 

Resultatet tyder på att inget sådant förhållande föreligger. Vi ser att avskaffandet har inneburit 

ökad förekomst av brottsliga handlingar, årsredovisningar som riskerar att utelämna väsentlig 

information om såväl affärstransaktioner som ledningens arbete vilket blir problematiskt då det 

riskerar att vilseleda intressenter vars största informationskälla är årsredovisningar. Ytterligare 

effekter som uppkommit är att myndigheter fått en ökad arbetsbelastning på grund av såväl 

undermåliga årsredovisningar, att granskningsarbete till viss del förskjutits från revisorer till 

myndigheter samt den ökade förekomsten av brottslighet. 

 

Studien visar på att ett flertal faktorer påverkar revisorers benägenhet att anmäla kriminella 

handlingar. Transaktionsstorlek, individens medvetenhet i brottet, motivet bakom, kundens 

benägenhet att åtgärda handlingen samt vilka parter som berörs är faktorer som påverkar 

revisorers benägenhet att vidta åtgärder. Berörs externa parter av handlingen ses det som 

allvarligare. Relationen mellan kund och revisor är också en påverkande faktor, det existerar en 

vilja att bevara kundrelationer vilket kan leda till att revisorerna har överseende med mindre 

förseelser. Orena revisionsberättelser och anmälningar undviks i största möjliga mån för att inte 

orsaka onödig skada för kunden. Att ha överseende med mindre förseelser kan leda till ett 

försämrat moraliskt beteende för revisorn och kan leda till ett försämrat omdöme. Vid de 

förseelser som revisorn har överseende med så tenderar agerandet att rationaliseras.  

 

Revisorernas beslutsfattande påverkas av respektive byrås organisatoriska miljö. Deras etiska 

ställningstagande influeras successivt av påtryckningar från såväl den institutionella miljön, 

andra medlemmar i organisationen så som medarbetare och överordnade, samt de lagar och 

regler som kontrollerar professionen. Dessa påtryckningar kan både främja individens etiska 

ställningstaganden men även verka för att försämra den. Företagens intressenter ställer även 

krav på att revisionen ska vara korrekt vilket påverkar revisorerna och verkar föt att upprätthålla 

en legitim och korrekt revisionsprocess. 

 

Ekonomisk brottslighet i mindre aktiebolag upptäcks inte frekvent av revisorerna trots att 

Ekobrottsmyndigheten hävdar att den ekonomiska brottsligheten har ökat efter avskaffandet. 

En anledning är att de företag som bedriver en legal verksamhet använder sig av revisor. De 

företag som vill utnyttja aktiebolagsformen för kriminella aktiviteter upptäcks inte på grund av 

avskaffandet av revisionsplikten som medfört att mindre aktiebolag inte behöver ha revisor 

enligt lag och kommer på så sätt undan den externa kontrollen vars uppgift är att finna kriminell 

aktivitet. 

 

Ekonomisk brottslighet framkommer främst i mindre lönsamma företag. Mindre förseelser sker 

ofta på grund av okunskap och brist på förståelse för lagstiftningen vilket gör att företagaren 

inte förstår konsekvenserna av handlingen. Det brott som är mest vanligt i mindre aktiebolag är 



44 
 

sena årsredovisningar och den främsta anledningen till det är dessa företag har en oorganiserad 

ledning.  

 

Studien tyder på att det föreligger ett samband mellan förekomst av ekonomisk brottslighet och 

hög kontanthantering. Genom att ta betalningen svart (off the books) skadar det företaget i 

slutändan genom minskad intäktsredovisning men även samhället genom minskade 

skatteintäkter till staten som bland annat ska bekosta den svenska välfärden.  

 

Flera faktorer påverkar benägenheten att begå brott. En påverkande faktor är företagskulturen. 

Resultatet pekar på att det bland företag som begår ekobrott existerar bristande internkontroll 

vilket främjar möjligheterna att genomföra de kriminella handlingarna. Företagsledningen är 

här en starkt påverkande faktor då deras agerande präglar företagskulturen och vad som anses 

vara ett accepterat beteende. Om ledningen agerar oetiskt finns det en risk att de anställda 

anammar samma beteende. En annan faktor som påverkar individers benägenhet att begå brott 

är deras egna etiska värderingar. Individer med sämre känsla för etik och med låg integritet 

löper högre risk att begå brott. 
 

6.1 Studiens bidrag 

• Studien har bidragit till att identifiera vilka faktorer som influerar revisorers 

beslutsprocess vid förekomst av ekonomisk brottslighet och vilka omständigheter som 

ses som förmildrande. Dessa faktorer är transaktionsstorlek, medvetenheten i brottet, 

bakomliggande motivet, kundens benägenhet att åtgärda sin handling samt vilka parter 

som berörs av handlingen. 

➢ Studien kartlägger de faktorer som påverkar individers benägenhet att begå ekonomiska 

brott genom att identifiera de bakomliggande drivkrafterna. 

➢ Studien identifierar även ett samband mellan hög kontanthantering och förekomst av 

ekonomisk brottslighet samt ett samband mellan oorganiserad företagsledning och sena 

årsredovisningar. 

➢ Ett sätt att komma tillrätta med den bristande kontrollen är att införa en mindre ingående 

revision, så kallad “revision light”. Det skulle innebära en ökad insyn i de minsta 

organisationerna och innebära en mindre ingående revisionsprocess för revisorerna 

vilket gagnar samtliga parter. 
    

6.2 Förslag till fortsatt forskning    

I studiens resultat har det framkommit att den ekonomiska brottsligheten är mer förekommande 

i vissa branscher. Forskning rörande förekomst av ekonomisk brottslighet i olika branscher 

skulle därför skänka ökad förståelse för uppkomsten och därmed även öka möjligheterna att 

motverka den ekonomiska kriminaliteten.  

 

Studien har identifierat ett flertal faktorer som påverkar revisorns beslutsfattande vi upptäckt 

av ekonomisk brottslighet. Ett intressant studieområde skulle därmed vara en mer djupgående 

studie i revisorers beslutsfattande genom användandet av psykologiska teorier.  
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Bilaga 1 Intervjudisposition revisorer 
 

1. Vad tycker du om borttagandet av revisionsplikten för mindre aktiebolag? 

2. Vad anser du om det nuvarande taket för revisionsplikt? Ge en kort motivering till ditt 

ställningstagande.  

3. Har det skett någon förändring i er verksamhet efter borttagandet av revisionsplikten? 

Exempelvis, tappat kunder, fokus på annat än revision? 

4. Hur upplever ni att företagens intressenterna reagerar vid en oren revisionsberättelse?  

5. Litar ni alltid på den informationen som ges från kunden?  

6. Påverkar relationen mellan kund och revisor dina beslut och ditt arbete på något sätt? 

7. Vad drar du gränsen för vad ekonomisk brottslighet innebär? 

8. Hur förekommande är det med ekonomisk brottslighet i företagen?  

9. I de företag som ni upptäckt ekonomisk brottslighet,  har de varit ett välmående 

företag eller ett företag som gått dåligt? 

10. Vilka förväntningar har byrån på dig som revisor i arbetet mot ekonomisk 

brottslighet? 

11. Tror du att ett företags kultur kan påverka individers benägenhet att begå ett 

ekonomiskt brott? På vilket sätt? 

12. Om ni inte anmäler ett fall av ekonomisk brottslighet, vilken åtgärd kan ni göra 

istället? 

13. Fattar man oftast beslut själv eller med hjälp av en kollega hur man ska hantera en 

situation?  
 

Bilaga 2 Intervjudisposition Ekobrottsmyndigheten 
 

1. Vad tycker du om borttagandet av revisionsplikten för mindre aktiebolag? För och 

nackdelar. 

2. Vad anser du om det nuvarande taket för revisionsplikt? Ge en kort motivering till ditt 

ställningstagande.  

3. Vilka förändringar upplever ni efter borttagandet av revisionsplikten? Exempelvis har 

den ekonomiska brottsligheten ökat? 

4. Vad drar du gränsen för vad ekonomisk brottslighet innebär? (Exempelvis motiv, 

belopp, transaktionsstorlek). 

5. Tror du att ett företags kultur kan påverka individers benägenhet att begå ett 

ekonomiskt brott? På vilket sätt? 

6. Vad tror du är det vanligaste incitamentet från företagets sida att begå ett brott? 

7. I de fall som kommer in till er, är det flest välmående företag eller företag som det går 

dåligt för som begår mest ekonomiska brott? 

8. Vilka typer av brott är de mest förekommande? 

9. Hur arbetar ni för att förebygga den ekonomiska brottsligheten? 

10. När ni utreder brotten, arbetar ni i team eller mer enskilt? 

 

Bilaga 3 Intervjudisposition Skatteverket 
 

1. Vilka för- och nackdelar ser du med borttagandet av revisionsplikten? 



50 
 

2. Upplever ni några samhälleliga förändringar efter borttagandet av revisionsplikten?  

3.  Har frekvensen av skattemässiga brott ökat sedan avskaffandet av revisionsplikten?  

4. Vilka typer av ekonomisk brottslighet bland företagare förekommer mest frekvent? 

5. De fall av skattebrott ni hanterar, upptäcks det oftast genom Skatteverkets granskning 

eller genom tips från någon utomstående? 

6. Vid fall av skattebrott upplever du att det förekommer mest frekvent bland välmående 

företag eller bland företag som presterar dåligt? 

7. När ni utreder ett skattebrott, arbetar ni i team eller mer enskilt? Vilka aktörer ingår i 

ett eventuellt team? 

8. Hur arbetar ni för att förebygga den ekonomiska brottsligheten avseende skatter och 

avgifter? 

9. Tror du att ett företagens kultur kan påverka individers benägenhet att begå ett 

ekonomiskt brott? På vilket sätt? 

10. De revisorer vi intervjuat ser ofta att företagare betalar privata kostnader med 

företagets pengar. Vad är din åsikt om det? Hur arbetar Skatteverket för att motverka 

dessa typer av transaktioner? 
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Bilaga 4 Repertory Grid

LÅG 1 Kund 1 Kund 2 Kund 3 Kund 4 Kund 5 Kund 6 HÖG 7 

1. Låg förståelse för revisorns agerande       Hög förståelse för revisorns agerande 

2. Oviktig klient       Viktig kund 

3. Låg relation mellan klient och revisor       Hög relation mellan kund och revisor 

4. Låg integritet       Hög integritet 

5. Icke auktoritär kund       Auktoritär kund 

6. Låg medvetenhet i brottet       Hög medvetenhet i brottet 

7. Lågt förtroende för klienten       Högt förtroende för klienten 

8. Låg rädsla för att klienten ska byta byrå       Hög rädsla för att klienten ska byta byrå 

9. Ringa brott       Grovt brott 

10. Låg benägenhet att korrigera felet       Hög benägenhet att korrigera felet 

11. Låg förståelse för ekobrottslagstiftningen       Hög förståelse för ekobrottslagstiftningen 

12. Låg grad av rationalisering av brottet       Hög grad av rationalisering av brottet 

13. Pågått under kort tid       Pågått under lång tid 

14. Engångsföreteelse       Upprepande händelser 

15. Låg rädsla för skadeståndsansvar       Hög rädsla för skadeståndsansvar 

16. Låg rädsla att bli anmäld till 

Revisorsinspektionen 

      Hög rädsla att bli anmäld till 

Revisorsnämnden 

17. Lågt stöd från lagar och rekommendationer       Högt stöd från lagar och rekommendationer 

18. Lågt stöd från byråns riktlinjer       Högt stöd från byråns riktlinjer 

19. Fattar beslut i låg grad själv       Fattar beslut i hög grad själv 
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Bilaga 5 Operationalisering Repertory Grid 

LÅG 1 Ekobrott Institutionell Etik Förtroende Förståelse Fraud Triangle 

1. Låg förståelse för revisorns agerande X    X  

2. Oviktig klient X   X   

3. Låg relation mellan klient och revisor X   X   

4. Låg integritet X  X X  X 

5. Icke auktoritär kund X  X X   

6. Låg medvetenhet i brottet X      

7. Lågt förtroende för klienten X   X   

8. Låg rädsla för att klienten ska byta byrå X   X   

9. Ringa brott X      

10. Låg benägenhet att korrigera felet X      

11. Låg förståelse för ekobrottslagstiftningen X    X  

12. Låg grad av rationalisering av brottet X  X    

13. Pågått under kort tid X      

14. Engångsföreteelse X      

15. Låg rädsla för skadeståndsansvar X X     

16. Låg rädsla att bli anmäld till Revisorsinspektionen X X     

17. Lågt stöd från lagar och rekommendationer X X     

18. Lågt stöd från byråns riktlinjer X X     

19. Fattar beslut i låg grad själv X      
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