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Problemformulering Hela 80 % av nystartade småbolag utan revisionsplikt väljer 
bort revision sedan år 2010. Detta har medfört att kvaliteten 
på årsredovisningarna sjunkit markant. Kontrollen har tagits 
från revisorerna utan att ersättas av någon annan. Antalet 
anmälningar av ekobrott har under de senaste åren ökat, men 
samtidigt har antalet aktiebolag ökat. Det är en pågående 
debatt kring hur Ekobrottsmyndighetens rapport från år 
2016, om revisionspliktens avskaffande och ekobrott, ska 
tolkas och många är oense. 

Syfte  Syftet med studien är att beskriva hur 
Ekobrottsmyndigheten, Skatteverket, revisorer och 
redovisningskonsulter ser på ett eventuellt samband mellan 
avskaffandet av revisionsplikten och ekobrott. 	  

Metod  Detta är en kvalitativ studie utifrån ett deduktivt synsätt. Den 
empiriska datan grundar sig på primärdata som samlats in 
genom semistrukturerade intervjuer.  

Slutsats   Studien resulterar i att Ekobrottsmyndigheten ser ett 
samband mellan oavsiktliga ekobrott och revisionspliktens 
avskaffande, men inte gällande avsiktliga ekobrott. 
Skatteverket och revisorer ser ett klart samband mellan 
avskaffandet av revisionsplikten och ekobrott. 
Redovisningskonsulterna ser däremot inget samband.  
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auditing obligation who discontinue audits since year 2010. 
As a result, the quality of annual reports has fallen 
significant. The control has been taken from the auditors 
without being replaced by another. The number of 
notifications of economic crime has increased in the recent 
years, but at the same time the companies have increased. 
There is an ongoing debate about how the Swedish National 
Economic Crimes Bureaus report from year 2016, about the 
abolition of the audit obligation and economic crime, should 
be interpreted and many disagree.  

Purpose  The purpose is to describe how the Swedish National 
Economic Crimes Bureau, the Swedish Tax Agency, auditor 
and accounting consultants look at a possible link between 
abolition of the audit obligation and economic crime. 

Method  This is a qualitative study based on a deductive approach. 
The empirical data is based on primary data collected 
through semi-structured interviews. 

Conclusion   The study concludes that The Swedish National Economic 
Crimes Bureau see a link between accidental economic 
crime and the abolition of the auditing obligation, but not 
intentional economic crime. The Swedish Tax Agency and 
the auditors is seeing a clear link between the abolition of the 
audit obligation and economic crime. On the other hand the 
accounting consultants does not see a link. 
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1.	  Inledning	  

I studiens inledande kapitel beskrivs bakgrunden till revisionspliktens avskaffande och 

ekonomiska brott, följt av en problematisering som leder fram till studiens syfte och 

frågeställningar. 

1.1	  Bakgrund	  

Kravet på revisionsplikt för samtliga aktiebolag infördes år 1983 (Burén & Nyqvist, 

2005). Syftet med införandet av revisionsplikten var delvis att minska den ekonomiska 

brottsligheten (Burén & Nyqvist, 2005). År 2006 påbörjade regeringen en utredning 

kring ändringar av regler om revision för små aktiebolag (SOU 2008:32), som ledde till 

att revisionsplikten avskaffades för små aktiebolag den 1 november år 2010 

(Justitiedepartementet, 2010). Två av anledningarna till detta var för att aktiebolagen 

själva skulle få ta beslut kring vilka tjänster de vill använda i sin verksamhet 

(Justitiedepartementet, 2010) och för att minska de administrativa kostnaderna 

(Riksrevision, 2017).  

Ett svenskt aktiebolag som undantas revisionsplikten definieras i studien som småbolag. 

Enligt aktiebolagslagen (SFS 2005:551; 9:1) undantas ett svenskt aktiebolag 

revisionsplikten om högst ett av följande tre villkor uppfylls. Medelantalet anställda i 

bolaget har för vart och ett av de två senaste räkenskapsåren varit mer än 3, bolagets 

redovisade balansomslutning har för vart och ett av de två senaste räkenskapsåren 

uppgått till mer än 1,5 miljoner kronor och bolagets redovisade nettoomsättning har för 

vart och ett av de två senaste räkenskapsåren uppgått till mer än 3 miljoner kronor. Ett 

nystartat svenskt aktiebolag undantas alltså revisionsplikten under de två första åren. 

Avskaffandet av revisionsplikten påverkade 70 % av aktiebolagen i Sverige och har 

medfört att många av dessa valt bort revision (Riksrevision, 2017). Revisionspliktens 

avskaffande har bidragit till att allt fler startar små aktiebolag (Riksrevision, 2017). 

En lag om revisorers anmälningsskyldighet av ekonomisk brottslighet trädde i kraft år 

1999 i syfte att minska brottsligheten inom bolagen (Brottsförebyggande rådet, 2004). 

Lagen innebar att revisorer blev skyldiga att anmäla vid misstanke om brott. Innan dess 

förhöll sig revisorerna till lagen om tystnadsplikt (Brottsförebyggande rådet, 2004). 
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Ekonomisk brottslighet, även kallat ekobrott, omfattar olika typer av brott 

(Brottsförebyggande rådet, 2017). De vanligaste ekobrotten är skattebrott, bedrägerier 

och bokföringsbrott, men även förskingring och insiderbrott. Ekobrott kontrolleras av 

bland annat Skatteverket och Ekobrottsmyndigheten (Brottsförebyggande rådet, 2017). 

Ekobrottsmyndigheten startades år 1998 till följd av att antalet ekobrott ökade drastiskt 

från slutet av 1980-talet (Ekobrottsmyndigheten, 2016). Utredningarna kring ekobrott 

kräver specialistkompetens då de är väldigt omfattande och tidskrävande 

(Ekobrottsmyndigheten, 2016). Skatteverket arbetar på olika sätt mot att förhindra 

ekobrott (Skatteverket, 2017). Vid misstanke om brott av skattekontroller överlåts det 

till en åklagare. Förebyggande arbeten görs även i verksamheter där misstanken om 

skattebrott är hög (Skatteverket, 2017). Det pågår även ett samarbete mellan 

Ekobrottsmyndigheten och revisorerna för att motverka ekobrott. 

1.2	  Problematisering	  	  

Ekobrottsmyndigheten skriver i sin rapport att 80 % av nystartade småbolag sedan år 

2010 väljer bort revision (Lundin & Backeström, 2016). Roland Sigbladh, 

marknadschef på UC, menar att detta är en oroväckande utveckling då kvaliteten på 

årsredovisningarna har sjunkit markant, handskrivna, felräknade och oläsbara är vanligt 

förekommande sedan revisionspliktens avskaffande (Marténg, 2014). Lennart Iredahl, 

revisionsexpert på FAR, anser att ett grundläggande problem till att kvaliteten på 

årsredovisningarna minskat är att kontrollen har tagits från revisorerna utan att ersättas 

av någon annan (Hadjipetri Glantz, 2017). Skatteverket har i och med detta påtvingats 

ökade arbetsuppgifter då de fått lägga extra resurser på att granska bolag, något som 

tidigare tillhörde revisorernas arbetsuppgifter (Marténg, 2014). Detta innebär att 

granskningen av bolagen nu finansieras med skattemedel istället för att småbolagen 

själva står för kostnaderna.  

Avskaffandet av revisionsplikten innebär nya utvecklingsmöjligheter för 

redovisningskonsulterna (FAR, 2017). Redovisningskonsulterna får ett större ansvar 

och en betydande roll i de små aktiebolagen som väljer bort revision (FAR, 2017). Peter 

Rexhammar på Deskjockeys menar att avskaffandet av revisionsplikten har bidragit till 

att redovisningskonsulterna fått ökade arbetsuppgifter (Visma, 2015).  
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Revisionspliktens avskaffande har även bidragit till att det är enklare att starta 

aktiebolag (Brännström & Håkansson, 2017). Mellan år 2006 till år 2010 ökade antalet 

aktiebolag med 19,8 % och mellan år 2010 till år 2015 ökade antalet aktiebolag med 

35,5 % (Bolagsverket, 2017). Att det blivit enklare att starta aktiebolag kan enligt 

Brännström och Håkansson (2017) öka risken för att fler bolag startas i kriminellt syfte. 

De menar att bolag startas bland annat genom kapade identiteter eller i syfte att sättas i 

konkurs.  

Det totala antalet anmälningar av ekobrott har ökat mellan år 2006 till år 2015, se figur 

1.2 nedan (Brottsförebyggande rådet, 2017). Antalet anmälningar av skattebrott ökade 

från 2 398 år 2006 till 21 276 år 2010, mellan år 2010 och år 2015 minskade de dock till 

14 458 (Brottsförebyggande rådet, 2017). Skattebrotten har alltså minskat sedan 

avskaffande av revisionsplikten år 2010. Bokföringsbrotten ökade succesivt mellan år 

2006 till år 2015, men ökade som mest mellan år 2006 till år 2010 (Brottsförebyggande 

rådet, 2017). Bidragsbrott har legat på en jämn nivå från år 2008 till år 2015 

(Brottsförebyggande rådet, 2017).  

  

Figur 1.2 Anmälda ekobrott, Brottsförebyggande rådet (2017). 

Det pågår just nu en debatt kring Ekobrottsmyndighetens rapport om huruvida 

avskaffandet av revisionsplikten har påverkat utvecklingen av ekobrott eller ej (Lundin 

& Backeström, 2016). Undersökningen som omfattar 325 anmälningar till 

Ekobrottsmyndigheten visar att knappt hälften av bolagen har använts som 
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brottsverktyg och att små aktiebolag utan revisor är överrepresenterade (Lundin & 

Backeström, 2016). En tredjedel av dessa bolag har startats i syftet att begå ekobrott och 

av dessa är andelen dubbelt så hög i bolag som inte har revisor jämfört med de bolag 

som valt att ha kvar revisor (Lundin & Backeström, 2016). Trots att de bolag som ingått 

i undersökningen inte visar att bolag utan revisor står för oproportionerligt stor andel 

oaktsamma brott antar Ekobrottsmyndigheten att mörkertalet ökat för dessa bolag 

(Lundin & Backeström, 2016). Ekobrottsmyndigheten skriver i rapporten att 

avskaffandet av revisionsplikten ökar risken för att bolag används som brottsverktyg 

(Lundin & Backeström, 2016).  

I tidningsartikeln "Hej då revisionsplikt, hej ekobrott" tolkas Ekobrottsmyndighetens 

rapport som att det finns ett samband mellan avskaffandet av revisionsplikten och 

ekobrott (Hadjipetri Glantz, 2017). Bildstein-Hagberg (2017) hänvisar samtidigt till 

samma rapport från Ekobrottsmyndigheten och skriver att det inte går att se något 

samband mellan avskaffandet av revisionsplikten och ekobrott. Här menar hon att 

ökningen av ekobrott som uppmärksammat i rapporten av Ekobrottsmyndigheten kan 

förklaras genom en ökning av antalet aktiebolag (Bildstein-Hagberg, 2017). 

Trots kritiken, från bland annat Ekobrottsmyndigheten, som uppstått efter avskaffande 

av revisionsplikten för småbolagen är det nu på tal om att påbörja en utredning för en 

eventuell utökning av avskaffningen av revisionsplikten för fler bolag (Brännström, 

2017). Brännström (2017) anser att revisorer bidrar till samhällsnytta och forskarna 

Lennox och Pittman (2011) menar att revisorn skapar värde i bolagen genom att erbjuda 

extern kompetens, vilket bör vägas in i beslutet för en eventuell lagändring.  

Ekobrottsmyndigheten har i sin rapport gjort en kvantitativ undersökning kring 

effekterna av revisionspliktens avskaffande och ekobrott (Lundin & Backeström, 2016). 

Det finns mycket spekulationer kring rapporten och många är oense om eventuella 

effekter av avskaffandet av revisionsplikten. Vi anser det därför intressant att undersöka 

hur fyra av småbolagens intressenter ser på ett eventuellt sambandet mellan 

avskaffandet av revisionsplikten och ekobrott. De intressenter som kommer delta i 

undersökningen är Ekobrottsmyndigheten, Skatteverket, revisorer och 

redovisningskonsulter, då dessa påverkats av avskaffandet av revisionsplikten. 
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1.3	  Syfte	  

Studiens syfte är att beskriva hur Ekobrottsmyndigheten, Skatteverket, revisorer och 

redovisningskonsulter ser på ett eventuellt samband mellan avskaffandet av 

revisionsplikten och ekobrott.  

1.4	  Frågeställningar	  

Utifrån syftet har följande frågeställningar utformats: 

•   Hur ser Ekobrottsmyndigheten, Skatteverket, revisorer och 

redovisningskonsulter på utvecklingen av ekobrott sedan avskaffandet av 

revisionsplikten?  

•   Påverkar Ekobrottsmyndighetens, Skatteverkets, revisorers och 

redovisningskonsulters relation till småbolag deras syn på ett eventuellt samband 

mellan avskaffandet av revisionsplikten och ekobrott? 

1.5	  Avgränsning	  

Studien avgränsar sig till svenska små aktiebolag utan revisionsplikt, som vi i studien 

kallar småbolag. Med svenska små aktiebolag utan revisionsplikt menas de bolag som 

undkommer revisor enligt aktiebolagslagen (SFS 2005:551; 9:1). Av bekvämlighetsskäl 

har vi valt att avgränsa studien till Östergötlands län. Studien avgränsar sig till hur 

Ekobrottsmyndigheten, Skatteverket, revisorer och redovisningskonsulter i 

Östergötlands län ser på sambandet mellan ekobrott och revisionspliktens avskaffande. 

Anledningen till att vi valt att avgränsa oss till dessa intressenter är för att vi anser att de 

har påverkats på olika sätt utav avskaffandet av revisionsplikten och därmed kan se 

detta från olika perspektiv. Ekobrottsmyndigheten har enligt sin rapport sett en ökning 

av ekobrotten (Lundin & Backeström, 2016). Skatteverket har ofrivilligt fått ökade 

arbetsuppgifter i form av ökade kontroller av bolagen. Revisorerna har fått färre 

revisionsuppdrag i och med att 80 % av småbolagen valt bort revision sedan år 2010 

och redovisningskonsulterna har i och med detta fått ökade arbetsuppgifter då fler 

småbolag väljer att anlita en redovisningskonsult istället för en revisor. 
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2.	  Metod	  

I metodkapitlet beskrivs hur studien kommer att genomföras utifrån ett deduktivt 

tillvägagångssätt. Kvalitativ data kommer att samlas in genom semi-strukturerade 

intervjuer med Ekobrottsmyndigheten, Skatteverket, revisorer och 

redovisningskonsulter. Kapitlet avslutas sedan med en beskrivning av metodkritik och 

hur de etiska aspekterna ska uppnås.  

2.1	  Forskningsmetod	  

Syftet med studien är att beskriva hur följande fyra intressenter, Ekobrottsmyndigheten, 

Skatteverket, revisorer och redovisningskonsulter, ser på ett eventuellt samband mellan 

avskaffandet av revisionsplikten och ekobrott. Studien kommer att genomföras utifrån 

ett deduktivt tillvägagångssätt där den normativa- och teoretiska referensramen kommer 

kopplas till den data som tas fram genom intervjuer (Bryman & Bell, 2005). Utifrån 

teorin tas hypoteser fram som sedan prövas mot den empiri som datainsamlingen 

genererar (Bryman & Bell, 2005). Hypoteserna kan sedan bekräftas eller förkastas 

(Bryman & Bell, 2005).  

För att beskriva hur Ekobrottsmyndigheten, Skatteverket, revisorer och 

redovisningskonsulter ser på ett eventuellt samband mellan avskaffandet av 

revisionsplikten och ekobrott kommer studien genomföras utifrån en kvalitativ metod 

(Bryman & Bell, 2005). Studien kräver en djupgående undersökning för att kunna 

beskriva intressenternas syn på ett eventuellt samband (Bryman & Bell, 2005). Detta 

eftersom studien syftar till att undersöka de fyra intressegruppernas syn på ett eventuellt 

samband med ord och inte med siffror (Bryman & Bell, 2005).   

2.2	  Urval	  	  

Studien kommer genomföras utifrån ett målinriktat urval där personer som är relevanta 

för studien kommer att intervjuas (Bryman, 2011). Urvalet baseras på definierade 

kriterier för att få fram den information som krävs och på så sätt uppnå studiens syfte. 

Det första kriteriet är att urvalet kommer ske utifrån följande fyra specifika intressenter, 

Ekobrottsmyndigheten, Skatteverket, revisorer och redovisningskonsulter. Det andra 



8	  

	  

kriteriet är att vi endast kommer intervjua personer som varit aktiva både innan och efter 

avskaffandet av revisionsplikten, eftersom de då kan uttala sig om en förändring. Det 

tredje kriteriet är att de revisorer och redovisningskonsulter som intervjuas kommer 

representera olika stora företag. Detta görs för att urvalet ska kunna representera hela 

intressentgruppens syn på ett eventuellt samband mellan avskaffandet av 

revisionsplikten och ekobrott. Tre revisorer kommer att intervjuas, en från ett litet 

företag med 1 till 3 anställda en från ett medelstort företag med 4 till 50 anställda samt 

en från ett större företag med över 50 anställda. Detsamma gäller valet av tre stycken 

redovisningskonsulter. Från Ekobrottsmyndigheten och Skatteverket kommer urvalet 

endast bestå av en person vardera som är insatt inom ämnet ekobrott. Utifrån detta urval 

anses studien kunna besvara sitt syfte. 

2.3	  Datainsamlingsmetod	  och	  bearbetning	  	  

För att genomföra studien krävs det att primärdata samlas in eftersom studien kräver ny 

information (Jakobsson, 2011). Detta innebär att den data som samlas in är aktuell, 

anpassad till studiens syfte och materialet blir tillförlitligt. För att få fram djupgående 

och detaljerad data kommer kvalitativa intervjuer att genomföras (Bryman & Bell, 

2005). Åtta stycken semi-strukturerade intervjuer kommer att genomföras med hjälp av 

en intervjuguide, se bilaga 1, 2, 3 och 4, där vi utgår från öppna specifika 

frågeställningar som ska besvaras (Bryman & Bell, 2005). Varför vi valt att genomföra 

åtta intervjuer är för att vi anser att det är rimligt inom vår tidsram samt genererar 

tillräckligt med data för att besvara studiens syfte. Intervjuerna ska vara flexibla och 

kommer röra sig i olika riktningar då intervjupersonerna har en stor frihet att säga vad 

dem själva tycker (Bryman & Bell, 2005). Intervjuguiden kommer att bestå av specifika 

frågeställningar men dessa behöver inte följas i samma ordning som det tagits fram 

(Bryman & Bell, 2005). Det kommer även finnas utrymme att ställa eventuella 

följdfrågor som inte ingår i den ursprungliga intervjuguiden (Bryman & Bell, 2005).  

Anledningen till valet av semi-strukturerade intervjuer är för att intervjupersonerna ska 

få utrymme att säga vad dem själva tycker utan att svaret styrs åt ett specifikt håll. Detta 

är även anledningen till varför vi inte valt att genomföra en enkätundersökning eller 

intervjuer med slutna frågor. Intervjuguiden används för att intervjun ska hålla sig inom 

ramen för ämnet.  
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Intervjuerna kommer att spelas in under förutsättning att intervjupersonerna godkänner 

det. Detta för att underlätta en noggrannare bearbetning av data (Bryman & Bell, 2005). 

Data kommer sedan transkriberas och ordnas efter varje intervju för att undvika att allt 

material ska hanteras i efterhand. Empirin kommer att sammanställas tematiskt utifrån 

ett antal underrubriker kopplade till studiens syfte (Bryman & Bell, 2013). Materialet 

kommer alltså att struktureras utifrån ett antal underrubriker och presentera 

intressenternas syn på ett eventuellt samband mellan avskaffandet av revisionsplikten 

och ekobrott. Analysen kommer sedan ske utifrån studiens forskningsfrågor där vi 

kopplar empirin till den normativa- och teoretiska referensramen för att kunna bekräfta 

eller förkasta hypoteserna.  

2.4	  Metodkritik	  

För att uppfylla studiens syfte har vi valt att använda oss av en kvalitativ metod. Detta 

för att göra en djupgående studie och på så sätt beskriva Ekobrottsmyndighetens, 

Skatteverkets, revisorers och redovisningskonsulters syn på ett eventuellt samband. För 

att kvaliteten i studien ska uppnås ska kvalitetskriterierna validitet och reliabilitet vara 

uppfyllda (Bryman & Bell, 2005). För att validitet ska uppnås ska intervjuerna vara 

tillförlitliga och överförbara (Bryman & Bell, 2005). Tillförlitlighet uppnås enligt 

Bryman och Bell (2005) genom att studien följer de regler som finns samt att de berörda 

personerna får ta del av studiens slutförda resultat. Detta kommer att uppnås genom att 

varje inspelad intervju transkriberas och sedan skickas till varje intervjuperson som får 

godkänna det för att säkerställa att informationen uppfattats på ett korrekt sätt. För att 

uppnå överförbarhet ska resultatet kunna generaliseras till andra sociala situationer 

(Bryman & Bell, 2005). Studien kan överföras till liknande situationer i samhället där 

det ifrågasätts huruvida minskad reglering har lett till en ökad brottslighet eller ej och 

därigenom uppfylls överförbarhet.  

För att reliabilitet ska uppnås krävs det att studien är pålitlig (Bryman & Bell, 2005), vi 

kommer därför att säkerställa en fullständig och tillgänglig redogörelse av alla faser i 

forskningsprocessen. Intervjuer kommer enbart ske av redovisningskonsulter och 

revisorer som varit aktiva både innan och efter revisionspliktens avskaffande. Detta 

eftersom de då kan uttala sig om ett eventuellt samband mellan avskaffande av 

revisionsplikten och utvecklingen av ekobrotten. Vi kommer även intervjua en person 
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på Ekobrottsmyndigheten respektive Skatteverket med hög kompetens inom området 

ekobrott och på så sätt uppfylls reliabilitetskriteriet.  

En svaghet med metoden som kan påverka slutsatsen är att personerna som vi intervjuar 

inte kan uttala sig. Vi kommer dock att försäkra oss om att de har kunskap om ämnet 

när vi kontaktar dem. Ytterligare en svaghet är att de åtta intervjupersonerna som 

kommer att delta i studien tillsammans ska representera fyra hela intressentgrupper. 

Eftersom valet av revisorer och redovisningskonsulter baseras på deras erfarenheter och 

representerar tre olika storlekar av företag anses detta täcka de olika 

intressentgrupperna. Att enbart en person intervjuas från Ekobrottsmyndigheten 

respektive Skatteverket kan ses som en svaghet för studien. Men då 

Ekobrottsmyndigheten och Skatteverket är två myndigheter med tydliga strategier och 

vägledningar för hur arbete ska utföras anser vi att det inte är nödvändigt att intervjua 

mer än en person från vardera myndighet. 

2.5	  Etiska	  aspekter	  	  

Inom svensk forskning ska enligt Bryman (2011) följande etiska principerna vara 

uppfyllda, informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och 

nyttjandekravet. Informationskravet uppfylls genom att intervjupersonerna blir 

informerade om studiens syfte och vilka moment som ingår, samt rätten att avvika. För 

att uppfylla samtyckeskravet kommer intervjupersonerna själva få bestämma om de vill 

delta i undersökningen. Personuppgifter kommer att behandlas med största möjliga 

konfidentialitet. Information som samlas in kommer endast användas till 

forskningsändamål och på så sätt uppfylls nyttjandekravet.  
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3.	  Normativ	  referensram	  

I den normativa referensramen ges en förklarande bild av vad revision innebär samt 

revisorns roll i att skapa kvalitet på årsredovisningarna. Vidare redogörs en 

beskrivning av redovisningsprinciperna rättvisande bild och god redovisningssed.  

3.1	  Revision	  

Revision innebär till stor del att tolka lagar, regler och rekommendationer samt granska 

hur dessa följs av det reviderade bolaget (Carrington, 2014). Revisorn har i uppgift att 

skapa förtroende för den finansiella informationen som småbolag ger ut i sina 

årsredovisningar (Catasús, Hellman & Humphrey, 2013). För att skapa förtroende 

skriver revisorn en revisionsberättelse (Catasús m.fl., 2013). En revisionsberättelse ska 

upprättas i enlighet med revisionslagen (SFS 1990:1079; 27-32a) där revisorn ska uttala 

sig om bolagen följer de lagar som finns, om bolagets redovisning ger en rättvisande 

bild samt om god redovisningssed följs (Revisionsnämnden, 2017). Upptäcker revisorn 

väsentliga fel som strider mot standardutformningen är den skyldig att rapportera det i 

revisionsberättelsen, som då kallas för en oren revisionsberättelse (Revisionsnämnden, 

2017). Utformas revisionsberättelsen däremot i enlighet med standardutformningen utan 

väsentliga fel kallas den för en ren revisionsberättelse (Revisionsnämnden, 2017). 

Revisorn ses med andra ord som en förbättring som ska garantera informationskvalitet 

(Carrington, 2014). 

3.2	  Kvalitet	  

Revisorn har tre viktiga uppgifter som garanterar kvalitet i bolags finansiella rapporter 

(Catasús m.fl., 2013). Den första uppgiften är att upptäcka väsentliga fel i bolagens 

redovisning, den andra uppgiften är att se till att bolagen rättar till eventuella brister och 

fel i redovisningen. Om bolagen inte rättar till dessa brister är revisorns tredje uppgift 

att rapportera om dessa i revisionsberättelsen. För att uppnå den kvaliteten som krävs i 

årsredovisningen ska bolagen följa de redovisningsprinciper som finns, såsom 

rättvisande bild och god redovisningssed (Catasús m.fl., 2013).  
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3.3	  Rättvisande	  bild	  och	  god	  redovisningssed	  	  

Informationen som framgår av de finansiella rapporterna ska ge en rättvisande bild av 

företagets ställning och resultat i enlighet med årsredovisningslagen (SFS 1995:1554; 

2:3). Redovisningen ska även följa god redovisningssed i enlighet med 

årsredovisningslagen (SFS 1995:1554; 2:2) och bokföringslagen (SFS 1990:1078; 4:2). 

Bokföringsnämnden (2017) definierar god redovisningssed som att den 

redovisningsskyldige ska följa de allmänna råd och normregelverk som finns kring 

redovisningen samt följa etablerad företagspraxis som är förenlig med lag, normgivning 

och som håller god kvalitet.  
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4.	  Teoretisk	  referensram	  

Den teoretiska referensramen används för att besvara studiens syfte. Inledningsvis 

presenteras principal-agentteorin där vi fördjupar oss i revisorns roll som granskare 

mellan småbolagen och samhället samt hur effekten av avskaffandet av revisionsplikten 

kan påverka ekobrott. Därefter redogörs för teorin om sociala band utifrån ett 

kontrollteoretiskt perspektiv. Avslutningsvis presenteras intressentteorin för att beskriva 

utbytesrelationerna mellan småbolagen och dess intressenter. 

4.1	  Principal-‐Agentteorin	  	  

Principal-agentteorin utvecklades under 1970-talet av Stephan Ross (1973). Ross (1973) 

förklarar principal-agentteorin utifrån ett kontrakt mellan en agent och en principal, där 

han analyserar relationen utifrån incitament och kompensation. Agenten har ett uppdrag 

åt principalen som i utbyte får en kompensation. I artikeln fokuserar Ross (1973) på att 

belysa principalens problem med att få en kompensation av agenten.  

Den mest citerade beskrivningen av teorin utvecklades dock i en rapport av de 

amerikanska forskarna Jensen och Meckling år 1976. Jensen och Meckling (1976) 

menar precis som Stephan Ross att teorin består av en agent samt en principal och 

definieras utifrån att det finns ett kontrakt mellan agenten och principalen. Genom 

kontraktet finns en överensstämmelse mellan agenten och principalen, där båda parterna 

är nyttomaximerande och självorienterade (Jensen & Meckling, 1976). Med 

nyttomaximerande menar de att parterna strävar efter att uppnå så hög nytta som 

möjligt. Självorienterad innebär enligt Jensen och Meckling (1976) att parterna 

prioriterar sin egen nytta framför motpartens nytta. Detta kan leda till att det uppstår 

informationsasymmetri. Informationsasymmetrin innebär att agenten inte alltid handlar i 

principalens intresse och inte avslöjar all information som är av värde för principalen 

(Jensen & Meckling, 1976). Informationsasymmetri innebär alltså att agenten har ett 

informationsövertag gentemot principalen (Jensen & Meckling, 1976). Både Ijiri (1983) 

och Chow (1982) menar att här har revisorn en viktig roll i att kontrollera att agenten 

delar med sig av all information som kan vara av intresse för principalen.  

Teorin kan enligt Artsberg (2005) användas för att förklara de flesta 

redovisningsfenomen, exempelvis redovisningslösningar och reglering av 
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redovisningen. Agenten är informations- och redovisningsskyldig gentemot principalen, 

som därmed är redovisningsmottagare, och revisorn finns där för att kontrollera, se figur 

4.1 (Artsberg, 2005). Redovisningen är alltså till för att vara ett kontrollinstrument och 

inte ett underlag för affärsmässiga beslut inför framtiden (Artsberg, 2005). Revisorn har 

därmed en övervakande roll som ska bidra till att agenten följer de lagar som finns. 

Nilsson (2010) menar att revisorns roll är att förebygga och hindra brott såsom 

bedrägerier. Förebyggande av brott syftar till att minska brottsligheten och öka 

tillförlitligheten i samhället menar polisen (2017) i Sverige.  

 

Figur 4.1 Principal-agentmodellen, egen bearbetning (2017).  

Utifrån teorin kan vi konstatera att om revision tas bort från småbolagen med sin roll att 

kontrollera och tillfredsställa principalens informationsbehov kan problemet med en 

ökad informationsasymmetri uppstå. Detta eftersom småbolagen är nyttomaximerade 

och självorienterande vilket kan öka risken för att de inte avslöjar all nödvändig 

information enligt lag till samhället. Revisorn ska se till att småbolagen följer de lagar 

och regler som finns samt förebygga brott som enligt polisen (2017) syftar till att 

minska brottslighet.  

Utifrån principal-agentteorin kan vi inte konstatera att småbolagen blir mer benägna att 

begå ekobrott genom att revision tas bort från småbolagen. Vi kan dock konstatera att 

fler brott begås när revisorn tas bort med sin uppgift att förebygga och hindra brott. 

Hypotes 1: Det finns ett samband mellan avskaffande av 

revisionsplikten och ekobrott.  
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4.2	  Teorin	  om	  sociala	  band	  

Studiens syfte kan även besvaras utifrån ett kontrollteoretiskt perspektiv, vilket är 

anledningen till varför vi valt denna teori. Kontrollteoretiker menar att det i flera 

sammanhang kan vara rationellt att människor begår brott (Sarnecki, 2014). Trots detta 

avstår de flesta från att begå brott, anledningar till detta varierar dock mellan olika 

kontrollteoretiker.  

Den amerikanska sociologen Travis Hirschi grundade teorin om sociala band år 1969 

(Hirschi, 1969). Teorin fastställer fyra anledningar av sociala band till varför individer 

avstår från att begå brottslighet. Dessa fyra anledningar är enligt Hirschi (1969) 

anknytning, åtagande, delaktighet och övertygelse i samhället. Teorin menar att 

regleringen inte styr om brott begås eller ej, utan att det är normerna i samhället som 

styr (Hirschi, 1969). Grunduppfattningen är att den kontroll som kommer från de 

sociala banden i samhället är anledningen till varför människor avstår från att begå brott 

(Hirschi, 1969). Utifrån teorin om sociala band kan studiens frågeställningar besvaras 

från ett nytt perspektiv.  

Utifrån teorin om sociala band kan vi konstatera att reglering inte har någon påverkan 

på huruvida brott begås eller ej utan att det finns andra faktorer i samhället, så som 

normer, som gör att människor avstår från att begå brott.  

Hypotes 2: Det finns inget samband mellan avskaffandet av 

revisionsplikten och ekobrott. 

4.3	  Intressentmodellen	  	  

Utifrån intressentmodellen kan definitionen på intressent klargöras samt vilka 

småbolagens relevanta intressenter är för den här studien och dess utbytesrelationer. 

Intressentmodellen grundades av den amerikanska professorn R. Edward Freeman 

(1984). Ett bolags intressenter är de som har intresse i bolagets verksamhet (Freeman, 

1984). Intressentmodellen visar alltså relationen mellan småbolagen och dess 

intressenter. Exempel på småbolagets intressenter är enligt Freeman (1984) småbolagets 

anställda, kunder, ägare och leverantörer, vilket klargörs i figur 4.3. Även 

Ekobrottsmyndigheten, Skatteverket, revisorer och redovisningskonsulter är 

småbolagets intressenter. Revisorer ser vi i denna studie som en intressent till 
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småbolagen då det är frivilligt att anlita revisor och på så sätt finns det intresse i 

utbytesrelationen. Det finns ett beroendeförhållande och en utbytesrelation mellan 

intressenterna och bolagen (Freeman, 1984). Småbolagen är beroende av att 

tillfredsställa intressenterna medan intressenterna är beroende av att bli tillfredsställda 

(Freeman, 1984).  

I vissa fall kan intressenterna stå i konflikt med varandra då de i många fall konkurrerar 

(Bruzelius & Skärvad, 2011). En lösning på problemet kan vara att småbolagen strävar 

efter en balans mellan bidrag och belöning. Småbolagen måste därför skapa ett värde 

och tillfredsställa behoven hos dess intressenter för att överleva (Bruzelius & Skärvad, 

2011).  

 

Figur 4.3 Intressentmodellen, egen bearbetning (2017). 

Bruzelius och Skärvad (2011) menar att för att förstå samspelet mellan småbolagen och 

dess intressenter krävs det en förståelse för utbytesrelationen mellan dem. Detta görs 

genom att förstå hur intressenterna bidrar till småbolagens verksamhet samt vilken 

belöning intressenterna kräver i utbyte. Utbytesrelationen mellan småbolagen och dess 

intressenter ser enligt Bruzelius och Skärvad (2011) ut på olika sätt beroende på 

intressent, vilket klargörs nedan. Ekobrottsmyndigheten bekämpar ekobrott och ser till 

att bolag följer de lagar och regler som finns i syfte att skapa förutsättningar för en sund 

konkurrens på lika villkor. I utbyte vill de få betalt av bolagen i form av skatt. 
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Skatteverket bidrar till samhällsservice och ser till att skatteregler följs, de vill i utbyte 

få betalt i form av skatt. Revisorer granskar årsredovisningar för att öka kvaliteten, 

minimera väsentliga fel och se till att lagar följs. I utbyte vill de ha en god kund som är 

stabil, säker och garanterar ersättning för deras tjänster. Redovisningskonsulter levererar 

tjänster inom redovisningsområdet och som kompensation vill de ha betalt i rätt tid.  

Utbytesrelationerna mellan småbolagen och dess intressenter ser alltså olika ut. 

Intressenterna har olika erfarenheter och kommer i kontakt med ekobrott på olika sätt 

vilket kan leda till att deras syn på ett eventuellt samband mellan avskaffandet av 

revisionsplikten och ekobrott skiljer sig åt. Ekobrottsmyndigheten kommer i kontakt 

med bolag som har begått ekobrott och Skatteverket kommer i kontakt med ekobrott vid 

granskning av bolag och anmälan om skattebrott. Revisorer har tidigare kommit i 

kontakt med ekobrott vid granskning av bolag där lagarna inte följts men har i 

dagsläget, precis som redovisningskonsulterna, begränsad kontakt med ekobrott då 

bolag som har i syfte att begå ekobrott väljer bort både revisor och redovisningskonsult.  

Hypotes 3: Intressenterna har olika syn på ett eventuellt samband 

mellan revisionspliktens avskaffande och ekobrott eftersom 

utbytesrelationerna mellan småbolagen och dess intressenter ser olika 

ut och intressenterna kommer i kontakt med ekobrott på olika sätt. 
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5.	  Empiri	  

I empirikapitlet sammanställs intervjuerna med Ekobrottsmyndigheten, Skatteverket, 

revisorerna och redovisningskonsulterna. Empirin presenteras tematiskt utifrån ett 

antal underrubriker kopplade till studiens syfte för att få en klar överblick. Intervjuerna 

kommer att presenteras anonymt.  

5.1	  Presentation	  av	  intervjupersonerna	  	  

Vi har intervjuat åtta personer som kommer att vara anonyma i studien. En person från 

Ekobrottsmyndigheten och en person från Skatteverket samt tre revisorer respektive tre 

redovisningskonsulter. Personen från Ekobrottsmyndigheten har jobbat som ekorevisor 

på Ekobrottsmyndigheten sedan år 2013. Tidigare arbetade personen som skatterevisor 

på Skatteverket och hade då kontakt med ekobrott genom anmälningar till 

Ekobrottsmyndigheten och Polismyndigheten. Intervjupersonen från Skatteverket har 

jobbat där sedan år 1990 och arbetat på Skattebrottsenheten i 19 år. De revisorer och 

redovisningskonsulter vi intervjuat representerar tre olika storlekar på byråer, revisor 1 

och redovisningskonsult 1 representerar ett litet företag, revisor 2 och 

redovisningskonsult 2 ett medelstort företag samt revisor 3 och redovisningskonsult 3 

representerar ett stort företag. Samtliga revisorer och redovisningskonsulter som deltagit 

i studien arbetar i Östergötland och har varit aktiva inom branschen före och efter 

revisionspliktens avskaffande. 

5.2	  Relation	  till	  småbolag	  

5.2.1	  Ekobrottsmyndigheten	  och	  Skatteverket	  	  

Intervjupersonerna från Ekobrottsmyndigheten och Skatteverket har till stor del arbetat 

med småbolag som berörs av avskaffandet av revisionsplikten vilket gjort det intressant 

för studien. Ekobrottsmyndigheten kommer i kontakt med småbolag som begått 

ekobrott och utreder sedan dessa. Skatteverket ser till att småbolagens deklarationer 

stämmer och att de följer de skatteregler som finns och kommer på så sätt i kontakt med 

småbolag. Om Skatteverket upptäcker att småbolagen inte följer reglerna anmäler de det 

till Ekobrottsmyndigheten.  
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5.2.2	  Revisorer	  

Revisorernas erfarenhet av att arbeta med småbolag, utan revisionsplikt, skiljer sig åt. 

Revisor 1 arbetar väldigt mycket med småbolag, speciellt familjeföretag. Efter 

revisionspliktens avskaffande menar revisor 1 att det trots detta var många som behöll 

revisor men att majoriteten av nystartade småbolag idag väljer bort revision. Revisor 2 

arbetade mycket med småbolag innan revisionspliktens avskaffande. Vidare menar 

revisor 2 att kunderna finns kvar men att arbetsuppdragen ser annorlunda ut, då det är 

många småbolag som väljer redovisningstjänster framför revision. Revisor 3 har arbetat 

relativt lite med småbolag men hade under tiden som revisorsassistent en del kontakt 

med småbolag. 

Samtliga revisorer anser att i dagsläget är rådgivning deras viktigaste roll för 

småbolagen. Revisorerna anser att vara ett bollplank och hjälpa kunden att förstå sin 

ekonomi, planera sin verksamhet och se till att ekonomin blir rätt, hör till rådgivningens 

viktigaste delar. "En del säger att vi är som en försäkring" säger revisor 2. Revisorer 

har även en viktig roll i att hjälpa till vid avancerade frågor så som skatter, 

aktieutdelning, obeskattad utdelning, köp av bolag och försäljning av fastighet. ”Bolag 

anlitar oftast revision för att få hjälp att hålla sig på rätt sida om lagen" säger revisor 3. 

Revisorerna ser det som att redovisningskonsulterna arbetar på en mer operativ nivå där 

de har närmare och oftare kontakt med kunderna. Revisorerna menar att de har ett mer 

strategiskt perspektiv på småbolagen. Redovisningskonsulterna sköter den löpande 

bokföringen och gör bokslut medan revisorer granskar och kvalitetssäkrar. Om 

småbolagen har en duktig redovisningskonsult menar både revisor 1 och 3 att det bör 

räcka för att hålla kvaliteten på den nivå som krävs.  

5.2.3	  Redovisningskonsulter	  	  

Redovisningskonsult 1 och 2 har stor erfarenhet av att arbeta med småbolag då deras 

kunder till största delen består av småbolag. Redovisningskonsult 3 har en varierad 

kundkrets där en del är småbolag som inte är revisionspliktiga och där har de valt bort 

revisor.  

Redovisningskonsulterna är överens om att deras främsta arbetsuppgift är att vara 

rådgivare, bollplank, sköta den löpande redovisningen och upprätta bokslut. Som 

auktoriserad redovisningskonsult får även bokslutsrapport skrivas på. Bokslutsrapport är 
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ett kvitto på att redovisningskonsulten har granskat och godkänt, vilket är deras svar på 

revision. Redovisningskonsult 1 påstår sig göra ett bättre jobb för småbolagen än vad 

revisorerna gör. Även redovisningskonsult 3 menar att de gör samma jobb som 

revisorerna och skapar samma nytta för kunden. 

5.3	  Revisionspliktens	  avskaffande	  	  

5.3.1	  Ekobrottsmyndigheten	  och	  Skatteverket	  	  

Intervjupersonen från Ekobrottsmyndigheten anser att revisionsplikten bidrar till 

ytterligare en instans att ställa krav och sätta stopp för brott. Har bolag revisor går det 

ett år mellan varje revision, medan har de inte revisor kan det ta flera år innan brott 

upptäcks och på så sätt blir brotten värre. Intervjupersonen från Skatteverket har sedan 

avskaffandet av revisionsplikten upplevt att kontrollbehovet av material som kommer in 

till Skatteverket ökat sedan revisionspliktens avskaffande. Personen menar att en 

årsredovisning som är påskriven av en revisor och alltså innehåller en 

revisionsberättelse, är kvalitetsgranskad. Den är med andra ord granskad av en revisor 

med faktiskt ansvar. Jämfört med en redovisningskonsult menar personen från 

Skatteverket att revisorn är öppet vald och förordnad samt registrerad i Bolagsverket. 

Revisorn har med andra ord ett tydligare ansvar då den riskerar att anmälas till 

revisionsnämnden. 

Vidare menar intervjupersonen från Skatteverket att avskaffandet av revisionsplikten 

har medfört att fler småbolag är sena med att skicka in årsredovisningar. Fler småbolag 

försöker sköta redovisningen helt själva med ett helintegrerat system, vilket har medfört 

att kvaliteten på redovisningen blivit sämre. Automatmonteringar kan ske när det inte 

finns någon som har en överblick eller kunskap om redovisningen vilket kan leda till att 

det blir fel. Revisorn minskar detta problem genom att kontrollera att redovisningen 

håller den nivå som krävs och kan ställa krav på att bolaget ska anlita redovisningshjälp. 

5.3.2	  Revisorer	  

Det gemensamma för samtliga revisorer som deltagit i studien är att de inte upplever 

någon förändring i mängden arbetsuppgifter sedan avskaffandet av revisionsplikten. 

Andelen småbolag som har en registrerad revisor hos Bolagsverket har dock minskat 

sedan revisionspliktens avskaffande, men ersatts av rollen som rådgivare. 
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Arbetsuppgifterna har förskjutits från revisionsuppdrag till rådgivning och 

redovisningsuppdrag, eftersom en marknadsandel försvinner. Att revisorerna i de flesta 

fall inte längre står som registrerad revisor i småbolagen innebär att jävet försvinner. 

Revisorerna blir med andra ord friare och behöver inte arbeta på ett specifikt sätt. Detta 

underlättar för revisorerna då de kan skriva enklare avtal med sina kunder. Revisorerna 

är överens om att reglerna för revision som det ser ut idag är för komplicerade att 

applicera på småbolagen. Revisor 1 berättar att revisionsberättelsen har gått från att vara 

en halv glest skriven sida till tre tätskrivna sidor, trots att den säger lika mycket. 

"Teoretikerna har fått makten" säger revisor 1.  

Anledningen till att en del småbolag trots revisionspliktens avskaffande väljer att ha 

kvar en registrerad revisor menar revisor 2 är av affärsmässiga skäl, kontrollskäl och 

skatteskäl. Med affärsmässiga skäl menas att intressenter kräver kvalitetssäkring i alla 

led och inte vill köpa tjänster från någon som inte blir granskad. Kontrollskälet innebär 

att småbolagen säkerställer att de följer lagen genom att anlita en revisor och på så sätt 

tycker det känns tryggare. Småbolagen tycker även att det är viktigt att skatten blir rätt. 

5.3.3	  Redovisningskonsulter	  	  

Redovisningskonsulterna har inte märkt av någon förändring av mängden 

arbetsuppgifter sedan avskaffandet av revisionsplikten. Redovisningskonsult 3 anser 

dock att processen blivit enklare. Tidigare upprättade redovisningskonsulter bokslut 

som sedan granskades av revisorer. Efter revisionspliktens avskaffande behöver inte 

redovisningskonsulterna kommunicera med revisorn och på så sätt blir det färre steg i 

processen.  

Redovisningskonsult 1 upplever att effekten av revisionspliktens avskaffande syns på 

den försämrade kvaliteten på årsredovisningar som kommer in till Bolagsverket, men 

menar att detta endast gäller i de småbolag som varken har revisor eller 

redovisningskonsult. Detta eftersom redovisningskonsulter upprättar årsredovisningen 

utifrån ett specifikt program med en korrekt mall och på så sätt säkras kvaliteten.  
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5.4	  Ekobrott	  

5.4.1	  Ekobrottsmyndigheten	  och	  Skatteverket	   

Intervjupersonerna från Ekobrottsmyndigheten och Skatteverket har olika syn på 

utvecklingen av ekobrott sedan avskaffandet av revisionsplikten. Intervjupersonen från 

Ekobrottsmyndigheten upplever att oavsiktliga ekobrott har ökat. 

Ekobrottsmyndigheten får in många ärenden från folk som inte är kriminella och inte 

tänkt att begå brott. Anledningen till detta är att lagstiftningen är sträng och bolag har 

ett ansvar för att redovisningen blir rätt. Intervjupersonen har dock inte märkt av någon 

ökning av avsiktliga ekobrott sedan avskaffandet av revisionsplikten. Personen menar 

att har småbolag bestämt sig för att begå brott spelar det ingen roll om de har revisor 

eller inte. Anledningen till detta anser intervjupersonen från Ekobrottsmyndigheten är 

att många nystartade småbolag har ett förlängt räkenskapsår. Det kan alltså dröja några 

år innan den första revisionen sker och då har ägarna ändå planerat att avveckla bolaget. 

Detta leder till grövre brott eftersom att begå ett bokföringsbrott i ett halvår inte är lika 

allvarligt som att begå brottet i flera år.  

Intervjupersonen från Skatteverket menar att ekobrotten har ökat efter revisionspliktens 

avskaffande samt medfört en försämring av bokföringens grundkvalitet. Personen 

skiljer inte på oavsiktliga och avsiktliga brott utan anser att ekobrotten har ökat överlag. 

Personen upplever att speciellt bedrägerier ökat och har i flera fall sett helt fiktiva 

årsbokslut som saknar verklighetsgrund. Småbolag skickar in årsredovisningar i tid, 

med gott resultat och hög omsättning som kommer från försäljning av falska fakturor 

till factoringföretag. Detta görs i syfte att få god kreditvärdighet. Bokföringsbrottet 

ligger sedan till grund för kreditbedrägerier.  

Personen från Skatteverket anser dock att det är många faktorer som påverkar 

utvecklingen av ekobrott. En faktor är globaliseringen, befolkningen med bekantskap 

och nära anhöriga i olika länder, som leder till att det blir enklare att göra bankaffärer 

och penningöverföringar till utländska banker. Intervjupersonen från 

Ekobrottsmyndigheten säger att "den vanligaste orsaken till ekobrott är olyckliga 

personliga omständigheten som gör att småbolagen halkar efter med bokföringen". 

Personen menar att tidigare hade kanske småbolagen hjälp med bokföringen, men att 

det sedan blev för dyrt och därför försöker klara allt själv utan att besitta den kunskap 
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som krävs enlig lag och då begår ekobrott. Intervjupersonen från Ekobrottsmyndigheten 

menar även att pengar är en anledning till att småbolag begår ekobrott, eftersom att 

pengar innebär ökade konkurrensfördelar. 

5.4.2	  Revisorer	  

Samtliga revisorer upplever att ekobrotten har ökat efter revisionspliktens avskaffande. 

Detta är dock inget de kommer i direkt kontakt med, eftersom de småbolag som vill 

begå ekobrott inte anlitar varken en revisor eller en redovisningskonsult. "Det blir ett 

mörkt svart hål som ingen har kontroll över" säger revisor 2.  

Årsredovisningar som kommer in till Bolagsverket är bristfälliga och knappt värda 

namnet. Revisorerna menar att inte ha revisor och ingen som kontrollerar leder till en 

ökad frestelse att begå brott, då risken för att bli upptäckt är väldigt liten. Tidigare var 

det vanligt med enskild firma där ägaren ansvarar för det som händer och kan få skulder 

resten av livet. Idag är det många som istället väljer att starta aktiebolag där ägaren är 

skyddad genom en juridisk person. "Aktiebolag utan kontroll där ägarna inte har ett 

personligt ansvar är idealiskt om de vill ägna sig åt ekobrott" säger revisor 2. Det kan 

ta upp till två år från det att brott begås tills det blir upptäckt och då är det inte ens 

säkert att det syns. "Det är därför det inte finns några som gör inbrott på sparbanken 

idag eftersom då kommer polisen på tio minuter, här tar det hela två år" påstår revisor 

1. Aktiebolag har tidigare haft hög status, men som minskat med tiden. Att satsa i ett 

aktiebolag utan personligt betalningsansvar anser revisorerna kräver en större insats, 

annars kommer fler småbolag att startas i syfte att begå ekobrott menar revisor 1 och 

revisor 2. Revisor 3 anser dock att en ökning av ekobrotten även kan bero på 

digitaliseringen, med ny teknik och tidens utveckling. 

5.4.3	  Redovisningskonsulter	  	  

Redovisningskonsulterna anser att de inte kommer i kontakt med ekobrott, men påstår 

att ekobrott begås både med och utan revisionsplikt. Redovisningskonsult 2 och 3 tror 

dock att de ekobrott som ökar enligt Ekobrottsmyndighetens rapport är de som varken 

redovisningskonsulter eller revisorer kommer i kontakt med. Redovisningskonsult 1 tror 

inte att avskaffandet av revisionsplikten har någon betydelse alls i det här 

sammanhanget, då revisorn kommer in för sent i bolaget och därför inte kan eliminera 

den ekonomiska brottsligheten. Redovisningskonsult 1 ställer sig kritiskt till 
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Ekobrottsmyndighetens rapport och menar att rapporten inte är tillräckligt omfattande 

för att uttala sig om ett samband. Vidare menar redovisningskonsult 1 att det inte går att 

komma åt de stora bovarna då de hittar nya vägar. Andra anledningar till utvecklingen 

av ekobrott är digitaliseringen och tillgängligheten anser redovisningskonsulterna. 

"Allting är mycket lättare, bara på ett par sekunder är pengarna borta" säger 

redovisningskonsult 1.  

5.5	  Alternativ	  till	  revision	  

5.5.1	  Ekobrottsmyndigheten	  och	  Skatteverket	  	  

På frågan om kontrollen skulle kunna ersättas från revisorn med någon annan 

kontrollfunktion svarar intervjupersonerna från Ekobrottsmyndigheten och Skatteverket 

att det i så fall vore bättre att återinföra revisionsplikten. De anser att har ett aktiebolag 

startats utan personligt ansvar är det kanske inte helt fel att ha revisionsplikt. 

5.5.2	  Revisorer	  

Revisorerna är överens om att regelverket som det ser ut idag är för komplicerat för att 

applicera på småbolagen. De menar att det inte är hållbart som situationen ser ut idag. 

Det har länge diskuterats om att anpassa revisionen till småbolagen och det togs fram en 

nordisk modell som innehöll ett enklare regelverk för småbolagen, men EU sa nej till 

detta. Både revisor 1 och 2 anser dock att det behövs en revisionsmodell som är 

anpassad för småbolagen och att det verkligen borde gå att få fram eftersom både 

aktiebolagslagen, årsredovisningslagen och andra redovisningsregler är uppdelad på 

större och mindre bolag. Revisor 2 säger att "det skulle faktiskt vara bra, det skulle vara 

billigt för kunden och småbolagen skulle få en kvalitetssäkring samt minska effekten på 

ekonomiska brott".  

Revisorerna anser att avskaffandet av revisionsplikten måste ersättas med någon annan 

form av kontroll. Ett alternativ skulle kunna vara en statlig form av kontroll, exempelvis 

skulle granskningen kunna ske av Skatteverket eller Bolagsverket anser revisorerna. 

Detta skulle dock inte innebära en kostnadsinbesparing för småbolagen då den statliga 

kontrollen också skulle ta ut en avgift för granskningen. "Det blir antagligen dyrare" 

säger revisor 1.  
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5.5.3	  Redovisningskonsulter	  	  

Redovisningskonsulterna är enade om att de utför ett lika bra arbete som revisorer för 

småbolagen och ser sig själva som ett alternativ till revision. Frågan ställdes om hur de 

ställer sig till ett eventuellt införande av redovisningskonsultsplikt för att minska 

ekobrotten. Att införa redovisningskonsultsplikt anser redovisningskonsult 3 är lite 

överförmyndaraktigt och menar att det i såna fall bör vara auktoriserade 

redovisningskonsulter eftersom vem som helst får kalla sig redovisningskonsult. 

Redovisningskonsult 1 anser att detta skulle vara ett alternativ då redovisningskonsulter 

jobbar i nutid och på så sätt kommer närmare brotten. Detta skulle dock innebära ett 

övervakningssamhälle menar redovisningskonsult 1 och ställer sig tveksam till det. 

Redovisningskonsult 2 ställer sig kritisk till all form av tvingande kontroll, alltså även 

en eventuell redovisningskonsultsplikt. 

5.6	  Utökad	  avskaffning	  av	  revisionsplikten	  	  

5.6.1	  Ekobrottsmyndigheten	  och	  Skatteverket	  	  

Det har diskuterats om att utöka avskaffandet av revisionsplikten för fler bolag. Gränsen 

som har diskuterats är att bolag med upp till 80 miljoner kronor i omsättning ska 

undkomma revisionsplikt. Utifrån ett brottsperspektiv tror intervjupersonen från 

Ekobrottsmyndigheten att en utökning av revisionsplikten inte har någon större effekt. 

Personen menar att de som är i störst behov av en revisor är småbolagen som redan 

undantagits revisionsplikten, då större etablerade bolag inte har lika stora incitament till 

att begå brott, eftersom de har mer att förlora. De större bolagen har även ett stort 

egenintresse av att ha en välfungerande administration med internkontroller. Personen 

från Skatteverket ställer sig dock klart negativ i frågan om att utöka avskaffandet av 

revisionsplikten för fler bolag. 

5.6.2	  Revisorer	  

Revisor 1 och 3 är överens om att gränsen på bolag som omsätter 80 miljoner kronor är 

för hög, då endast fem procent av Sveriges bolag blir revisionspliktiga. Revisor 3 menar 

att gränsen skulle kunna höjas lite grann utan någon större påverkan, medan revisor 1 är 

orolig för att den ekonomiska brottsligheten kommer öka. Revisor 2 har en helt annan 

syn och är positiv till förslaget. Detta eftersom revisor 2 anser att marknaden skulle 
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sköta sig själv och avgöra om revision behövs eller inte. Anledningen till detta är att 

banker, leverantörer och kunder själva skulle ställa krav på kvalitetssäkring från 

varandra. Dock är även revisor 2 oroad över att utvecklingen av ekobrott skulle 

påverkas negativt.  

5.6.3	  Redovisningskonsulter	  	  

Redovisningskonsulterna är positiva till en utökad avskaffning av revisionsplikten för 

fler bolag. Redovisningskonsult 1 anser att mycket av den tid en revisorer lägger på att 

revidera ett småbolag är inte till någon nytta för kunden och tycker därför att fler bolag 

bör undkomma revisionsplikt.  
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6.	  Analys	  

I analyskapitlet utgår vi från studiens forskningsfrågor för att analysera empirin utifrån 

den normativa- och teoretiska referensramen. Inledningsvis analyseras den empiri som 

påvisar ett samband mellan avskaffandet av revisionsplikten och ekobrott. Därefter 

analyseras den empiri som inte visar på något samband. Avslutningsvis analyseras 

intressenternas relationer till småbolagen. Detta görs för att förkasta eller bekräfta 

hypoteserna samt besvara studiens syfte.  

6.1	  Samband	  

Det finns lagar och normregelverk som tydligt beskriver hur bokföringen och 

upprättandet av årsredovisningen ska gå till (Catasús m.fl., 2013). För att redovisningen 

ska uppnå den kvaliteten som krävs enligt årsredovisningslagen (SFS 1995:1554) ska 

småbolagen följa god redovisningssed och upprätta årsredovisningen i enlighet med en 

rättvisande bild. Problemet som uppstår är dock att många småbolag anser att de kan 

sköta bokföringen och redovisningen själva utan att besitta den kunskap som krävs. 

Principal-agentteorin visar att agenten, i vårt fall småbolagen, är redovisningsskyldiga 

gentemot principalen, i vårt fall samhället (Jensen & Meckling, 1976). Här uppstår det 

alltså problem när småbolagen, som varken har revisor eller redovisningskonsult, inte 

har den kunskap som krävs för att tolka och tillämpa de lagar och riktlinjer som finns, 

för att tillfredsställa samhällets informationsbehov. I principal-agentteorin fyller 

revisorn en funktion så länge agenten inte är benägen att själv avgöra vilken och hur 

mycket information som krävs av lagen och för att tillfredsställa principalens 

informationsbehov (Jensen & Meckling, 1976). Ekobrottsmyndigheten menar att detta 

är anledningen till att de sett en ökning av oavsiktliga ekobrott sedan avskaffandet av 

revisionsplikten då småbolagen tror att de sköter redovisningen rätt men i själva verket 

strider mot lagen.  

Ekobrottsmyndigheten och Skatteverket menar precis som Ijiri (1983) att revisorn har 

en viktig funktion i småbolag genom att granska och kvalitetssäkra informationen 

mellan agent och principal samt ställa krav på redovisningen. Genom 

revisionsberättelsen skapar revisorn förtroende för den finansiella informationen som 

småbolagen ger ut i årsredovisningen och på så sätt garanterar de även 



30	  

	  

informationskvalitet (Carrington, 2014). Årsredovisningar som kommer in har efter 

revisionspliktens avskaffande sämre kvalitet menar Skatteverket, som tvingats lägga 

mer resurser på att granska bolagen. Här anser Skatteverket precis som Catasús, 

Hellman och Humprey (2013) att revisorn har en viktig roll eftersom att 

årsredovisningar som är påskrivna av en revisor är kvalitetssäkrade och ser till att 

redovisningen håller den nivå som krävs. Detta görs bland annat genom att revisorn 

upptäcker väsentliga fel i bolagens redovisning som de ser till att småbolagen rättar till 

och då får en ren revisionsberättelse, som följer de redovisningsprinciper som finns 

(Catasús m.fl., 2013). På detta sätt förebygger dem alltså att brott begås (Nilsson, 2010), 

vilket syftar till att minska brottsligheten (Polisen, 2017). 

Även samtliga revisorer är överens om att den kontrollfunktion, som Ijiri (1983) menar 

att revisorerna har, behövs. Till skillnad från Ekobrottsmyndigheten och Skatteverket 

anser dock revisorerna själva att dem i dagsläget inte är den bästa kontrollfunktionen för 

småbolagen. De menar att dagens regelverket är för komplicerat för att applicera på 

småbolagen och att en duktig redovisningskonsult därför kan vara ett bättre alternativ än 

revision. Revisorerna anser även att någon form av statlig kontroll för småbolagen är ett 

bättre alternativ än revisionen som den ser ut idag. Revisorerna menar att utvecklingen 

av ekobrott beror på att den tvingande kontrollen tas bort, eftersom de småbolag som 

har avsikt att begå brott då inte väljer varken revisor eller redovisningskonsult. Bristen 

på kontroll som uppstår leder enligt revisorerna till en ökad frestelse att begå brott, då 

risken för att bli upptäckt minskar. Revisorerna anser att situationen som den ser ut idag 

är idealisk om bolag vill begå ekobrott. Detta grundas i att ägarna till ett aktiebolag inte 

har något personligt betalningsansvar, det är låg kapitalinsats och oavsett storlek på 

bolag behövs ingen revisor i bolaget de två första åren. Revisorerna menar att 

situationen i dagsläget är ohållbar. 

Nilsson (2010) menar att revisorns roll är att förebygga ekobrott såsom bedrägerier. 

Detta kan vara anledningen till varför Skatteverket upplevt att avskaffandet av 

revisionsplikten medfört att framförallt bedrägerier ökat, vilket är ett följdbrott av 

bokföringsbrott. De har bland annat märkt av en ökning av helt fiktiva årsbokslut utan 

verklighetsgrund, som i sin tur ligger till grund för bedrägeribrott vilket strider mot 

årsredovisningslagen (SFS 1995:1554) om en rättvisande bild. Detta görs av småbolag 

som vill öka sin kreditvärdighet och då inte ger en rättvisande bild av bolagets ställning 

och resultat. 
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Enligt hypotes 1 finns det ett samband mellan avskaffandet av revisionsplikten och 

ekobrott och enligt hypotes 2 finns det inget samband. Skatteverket och revisorerna är 

överens om att det finns ett samband mellan revisionspliktens avskaffande och ekobrott, 

Ekobrottsmyndigheten ser dock endast ett samband mellan revisionspliktens 

avskaffande och oavsiktliga ekobrott. Utifrån detta bekräftas hypotes 1 och hypotes 2 

förkastas. 

6.2	  Icke	  samband	  	  

Ekobrottsmyndigheten anser att revisorn inte har någon påverkan på de småbolag som 

har i avsikt att begå ekobrott utan att dem gör det oavsett om revisorn granskar eller 

inte. Vidare menar Ekobrottsmyndigheten precis som Hirschi (1969) i teorin om sociala 

band att de småbolag som inte har i avsikt att begå brott inte heller får ökade incitament 

till det efter revisionspliktens avskaffande. Detta eftersom det inte är regleringen som 

styr om brott begås eller inte, utan normerna i samhället. Ekobrottsmyndigheten ser 

alltså inget samband mellan avskaffandet av revisionsplikten och avsiktliga ekobrott. 

Trots detta menar Ekobrottsmyndigheten att har ett aktiebolag startats utan personligt 

ansvar vore det kanske inte helt fel att ha revisionsplikt. Oavsett om utvecklingen av 

ekobrott beror på avsiktliga eller oavsiktliga brott uppstår det trots allt mer arbete för 

Ekobrottsmyndigheten, då de måste gå igenom småbolagens bokföring som inte skett på 

ett korrekt sätt. Kostnaderna som sparas in för småbolagen genom att avskaffa 

revisionsplikten anser Ekobrottsmyndigheten därför kommer igen genom andra 

kontroller.  

Redovisningskonsulterna anser, precis som Ekobrottsmyndigheten, att revisorn inte har 

någon betydelse beroende på om ekobrott begås eller inte. De anser att revisorn kommer 

in för sent i bolagen. I nystartade bolag kan det ta upp till två år innan bolagen kommer i 

kontakt med en revisor. Därför menar redovisningskonsulterna att bolag som har i syfte 

att begå brott hinner göra det och sedan avveckla bolaget innan revisorn kommer in och 

granskar. Vidare menar de att även i etablerade bolag tar det för lång tid innan revisorn 

upptäcker ekobrott då revisorn oftast ligger upp till ett år efter i granskningen. 

Redovisningskonsulterna är alltså inte överens med Nilsson (2010) då de anser att 

revisorns roll inte har någon funktion i att förhindra att ekobrott begås, utan att det 

istället bör finnas en granskningsfunktion som jobbar mer i nutid med bolagen. Till viss 

del anser de att de själva har en viktigare funktion då de jobbar i nutid med bolagens 
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löpande bokföring och kan upptäcka brotten i samband med att de begås. Dock är de 

kritiska till om en tvingande kontroll verkligen behövs. Redovisningskonsulterna anser 

att utvecklingen av ekobrott inte är ett så stort problem som det framställs som i vissa 

rapporter och i media. De anser att Ekobrottsmyndighetens rapport som påvisat ett 

samband inte är tillräckligt omfattande för att kunna fastställa ett samband (Lundin & 

Backeström, 2016). Detta eftersom de menar att den utveckling som skett beror på 

andra faktorer såsom digitalisering och tillgängligheten i samhället. 

Redovisningskonsulterna är överens med Ekobrottsmyndigheten och Hirschi (1969) om 

att reglering inte styr om brott begås eller ej, precis som att människor inte får ökade 

incitament till att begå brott om reglering tas bort. Detta eftersom det finns andra 

faktorer i samhället som styr, så som normer.  

Utifrån att redovisningskonsulterna inte ser något samband mellan avskaffandet av 

revisionsplikten och ekobrott samt att Ekobrottsmyndigheten inte ser något samband 

med avsiktliga ekobrott, kan vi bekräfta hypotes 2, som säger att det inte finns något 

samband. Hypotes 1 kan alltså utifrån detta förkastas då den syftar till att det finns ett 

samband. 

6.3	  Relation	  till	  småbolagen	  	  

Att de fyra intressentgrupperna, Ekobrottsmyndigheten, Skatteverket, revisorer och 

redovisningskonsulter, upplevt avskaffandet av revisionsplikten på olika sätt kan 

förklaras utifrån intressentmodellen. De är alla småbolagens intressenter då de på olika 

sätt har intresse i småbolagen, men med olika utbytesrelationer (Freeman, 1984). 

Skillnader i relationerna mellan de olika intressenterna och småbolagen har medfört att 

avskaffandet av revisionsplikten påverkat intressenterna på olika sätt, vilket även kan 

ligga till grund för att de upplever sambandet mellan revisionspliktens avskaffande och 

ekobrott olika.  

Ekobrottsmyndigheten bekämpar ekobrott och ser till att bolag följer de lagar och regler 

som finns i syfte att skapa förutsättningar för en sund konkurrens på lika villkor. I 

utbyte vill de som myndighet få betalt i form av skatt (Bruzelius & Skärvad, 2011). 

Tidigare har revisorn haft en viktig roll i att granska och kontrollera att småbolagens 

redovisning följer de lagar och regler som finns innan den skickas in till myndigheten. 

Efter revisionspliktens avskaffande har majoriteten av småbolagen valt bort denna 
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kontroll, då de anser att de klarar sig bra utan. I de småbolag som inte har den kunskap 

som krävs för att följa de lagar och regler kring redovisning som finns, uppstår problem. 

Detta kan vara grunden till att Ekobrottsmyndigheten ser ett samband mellan 

revisionspliktens avskaffande och oavsiktliga ekobrott. De menar dock att det inte finns 

något samband mellan revisionspliktens avskaffande och avsiktliga ekobrott utan att 

bolag som har avsikt att begå brott, gör det både med och utan revisionsplikt. 

Skatteverket bidrar till samhällsservice för småbolagen och vill i utbyte få betalt i form 

av skatt (Bruzelius & Skärvad, 2011). Skatteverket har därför ett stort intresse av att 

bokföringen sker på rätt sätt så att bolagen betalar den skatt som de är skyldiga att 

betala. Därav har Skatteverket ofrivilligt tagit över den kontroll som tidigare låg hos 

revisorerna. Att Skatteverket upplever ett samband mellan avskaffandet av 

revisionsplikten och ekobrott kan alltså förklaras av att de nu är de som ansvarar för 

kontrollen och på så sätt kommer i kontakt med ekobrotten på ett annat sätt. Tidigare 

har en revisor funnits där och förebyggt brott genom att rätta till eventuella fel och 

brister i redovisningen innan informationen skickas till Skatteverket.  

Revisorn ökar kvaliteten på årsredovisningarna genom granskning och kontroll samt ser 

till att lagen följs och förebygger brott. I utbyte vill de ha en stabil och säker kund som 

garanterar ersättning för tjänsten (Bruzelius & Skärvad, 2011). Att revisorerna ser ett 

samband mellan avskaffandet av revisionsplikten och ekobrott kan förklaras av att 

denna kontrollfunktion, som tidigare förebyggde brott, försvunnit. 

Redovisningskonsulterna levererar redovisningstjänster och vill i utbyte få betalt 

(Bruzelius & Skärvad, 2011). I och med avskaffandet av revisionsplikten har 

redovisningskonsulterna inte märkt av någon större förändring i sina arbetsuppgifter. 

Utbytesrelationen ser ut som innan vilket kan vara anledningen till att de inte upplever 

något samband. 

Utifrån ovan kan det konstateras att intressenterna har olika syn på sambandet mellan 

avskaffandet av revisionsplikten och ekobrott eftersom utbytesrelationerna till 

småbolagen ser olika ut och att de kommer i kontakt med ekobrott på olika sätt. 

Hypotes 3 kan därmed bekräftas. 
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7.	  Diskussion	  och	  slutsats	  

I studiens avslutande kapitel besvaras studiens syfte, om hur intressentgrupperna ser på 

ett eventuellt samband mellan avskaffandet av revisionsplikten och ekobrott, genom en 

diskussion som leder fram till en slutsats. Därefter diskuteras studiens begränsningar, 

kunskapsbidrag och förslag till fortsatt forskning. 

7.1	  Diskussion	  

I studiens problematisering redogjordes för den debatt som pågår angående huruvida 

avskaffandet av revisionsplikten har påverkat utvecklingen av ekobrott eller ej. Efter att 

ha beskrivit hur Ekobrottsmyndigheten, Skatteverket, revisorer och 

redovisningskonsulter ser på ett eventuellt samband mellan avskaffandet av 

revisionsplikten och ekobrott, kan vi konstatera att debatten fortsätter. 

Ekobrottsmyndigheten, som bekämpar ekobrott, ser ett samband mellan avskaffandet av 

revisionsplikten och oavsiktliga ekobrott då allt fler småbolag sköter redovisningen 

själva utan att besitta den kunskapen som krävs. Ekobrottsmyndigheten ser dock inget 

samband mellan avskaffandet av revisionsplikten och avsiktliga ekobrott. De menar att 

de som är kriminella och har avsikt att begå brott, gör det både med och utan 

revisionsplikt. 

Skatteverket som sedan avskaffandet av revisionsplikten har fått lägga mer resurser på 

att granska småbolagen, ser ett samband mellan avskaffandet av revisionsplikten och 

ekobrott. Det grundas i att de sett en ökning av fiktiva årsredovisningar, som syftar till 

att öka småbolagens kreditvärdighet som grund för bedrägerier. Detta är något som 

revisorerna tidigare kunnat förebygga genom granskning och kvalitetssäkring av 

årsredovisningar.  

Revisorerna ser ett samband mellan avskaffandet av revisionsplikten och ekobrott. 

Sedan avskaffandet av revisionsplikten kommer revisorerna inte i kontakt med ekobrott 

i samma utsträckning som innan, då småbolag som syftar till att begå ekobrott väljer 

bort revison. Deras syn grundar sig därför i spekulationer utifrån deras breda 

kompentens inom ämnet, rapporter från myndigheter och media. De menar att frestelsen 
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att begå brott ökar i småbolag utan revision och personligt betalningsansvar och på så 

sätt är situationen i dagsläget idealisk för att begå ekobrott.  

Även redovisningskonsulterna grundar sina åsikter utifrån spekulationer då de har 

begränsad kontakt med ekobrott. De ställer sig kritiska till ett eventuellt samband 

mellan revisionspliktens avskaffande och ekobrott och menar att revisorn kommer in 

försent i bolag för att kunna eliminera ekobrott. De anser även att ekobrott begås både 

med och utan reglering och menar att det är globaliseringen och tillgängligheten som 

leder till att ekobrott begås.  

Trots intressenternas olika syn på sambandet är det gemensamt för de flesta av 

intressenterna att det krävs någon form av kontroll för att ersätta revisionspliktens 

avskaffande. En förenklad och anpassad revision för småbolagen är en återkommande 

lösning på problemet enligt Ekobrottsmyndigheten, Skatteverket och revisorerna. Detta 

anses vara möjligt då de flesta av dagens regelverk är uppdelat på olika storlekar av 

bolag såsom mindre och större bolag. En förenklad revision skulle innebära en ökad 

nytta för alla parter. Ekobrottsmyndigheten behöver då inte lägga resurser på oavsiktliga 

ekobrott, Skatteverket behöver inte genomföra ofrivilliga kontroller och revisorerna kan 

bidra med en ökad nytta för småbolagen som inte överstiger dess kostnad för tjänsten. 

Då redovisningskonsulterna inte ser något samband mellan avskaffandet av 

revisionsplikten och ekobrott anser de ur ett brottsperspektiv att det inte behövs någon 

som ersätter revisorns kontrollfunktion.  

Huruvida intressenterna ser på att utöka avskaffandet av revisionsplikten för fler bolag 

speglas i hur de upplever sambandet i dagsläget. Ekobrottsmyndigheten anser att en 

utökning av revisionsplikten för fler bolag inte skulle ha någon effekt på utvecklingen 

av ekobrott. De menar att de bolag som är i störst behov av redovisningshjälp och 

revision redan undantagits revisionsplikt. Ekobrottsmyndigheten anser att det oftast är i 

småbolagen som oavsiktliga bokföringsbrott begås, då större bolag vanligtvis har en 

välfungerande administration och interna kontroller. Skatteverket upplever en ökning av 

ekobrott sedan avskaffandet av revisionsplikten och ställer sig därför kritisk till att 

utöka avskaffandet för fler bolag. Revisorerna ser ett samband mellan avskaffandet av 

revisionsplikten och ekobrott men menar samtidigt att dagens regelverk är för 

komplicerat att applicera på småbolagen. De anser att det vore möjligt att utöka 

avskaffandet av revisionsplikten en del, under förutsättning att kontrollen ersätts av 
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någon annan. Redovisningskonsulterna anser att det inte finns något samband mellan 

avskaffandet av revisionsplikten och ekobrott och anser därför att en utökning inte 

skulle ha någon påverkan på ekobrott.  

Avslutningsvis kan vi bekräfta att det råder meningsskiljaktigheter om huruvida det 

finns ett samband eller inte och det är ingenting som vi i den här studien kan fastställa. 

Det vi kan konstatera är att om det finns ett samband mellan avskaffandet av 

revisionsplikten och ekobrott är det inte tillräckligt tydligt för att kunna fastställa utan 

att genomföra en mer omfattande undersökning. 

7.2	  Slutsats	  

Studiens syfte var att beskriva hur Ekobrottsmyndigheten, Skatteverket, revisorer och 

redovisningskonsulter ser på ett eventuellt samband mellan avskaffandet av 

revisionsplikten och ekobrott. Slutsatsen är följande, Ekobrottsmyndigheten ser ett 

samband mellan avskaffandet av revisionsplikten och oavsiktliga ekobrott, men inte vid 

avsiktliga ekobrott. Skatteverket och revisorer ser ett klart samband mellan avskaffandet 

av revisionsplikten och ekobrott. Redovisningskonsulter ser däremot inget samband 

mellan avskaffandet av revisionsplikten och ekobrott.  

7.3	  Begränsningar	  	  

Vissa begräsningar har gjorts för att kunna genomföra studien inom den tidsram som 

studien ryms inom. På grund av studiens tidsbegränsning var det svårt att komma i 

kontakt med en person med kunskap inom ekobrott på Skatteverket i Östergötlands län. 

Därav valde vi att intervjua en person på Skatteverket som varit aktiv i ett närliggande 

län, som vi kom i kontakt med och som besitter kunskap inom ämnet. Då Skatteverket 

är en myndighet med tydliga strategier och vägledningar över hur arbetet ska gå till 

anser vi att personens syn inte kommer skilja sig beroende på vart i landet personen är 

aktiv och därav är det av intresse för studien.  

I problematiseringen hänvisar vi till Ekobrottsmyndighetens rapport som visar på att 

antalet aktiebolag som startas i syfte att begå brott har ökat sedan avskaffandet av 

revisionsplikten. Vår intervjuperson från Ekobrottsmyndigheten menar dock på att det 

inte skett någon ökning av avsiktliga ekobrott sedan avskaffandet av revisionsplikten. 

Detta innebär alltså att vårt argument till att endast intervjua en person från 
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Ekobrottsmyndigheten brister. Vi ansåg att dem, som en myndighet, jobbar under strikta 

ramar och riktlinjer och därför borde räcka att intervjua endast en person då 

intervjusvaren borde liknat varandra. En anledning till att intervjusvaren skiljer sig från 

rapporten skulle kunna bero på att intervjupersonen från Ekobrottsmyndigheten inte 

varit aktiv före och efter revisionspliktens avskaffande och därför inte kan uttala sig om 

en förändring på just Ekobrottsmyndigheten. Eftersom personen tidigare arbetat på 

Skatteverket och under en lång tid varit i nära kontakt med ekobrott ansåg vi dock 

personen vara intressant för vår studie.  

Redovisningskonsult 1 började som redovisningskonsult när revisionsplikten 

avskaffades och arbetade tidigare som revisor. Personen kan därmed inte uttala sig om 

förändringen före jämfört med efter revisionspliktens avskaffande ur en 

redovisningskonsults perspektiv. Men då personen tidigare varit revisor och har bred 

kompetens inom ämnet ser vi det snarare som en fördel för studien att personen arbetat 

både som revisor och redovisningskonsult.  

Att revisor 3 från det stora bolaget inte har någon större erfarenhet av att arbeta med 

småbolag skulle kunna ses som en begränsning. Dock grundar sig inte revisorernas syn 

på sambandet mellan avskaffandet av revisionsplikten och ekobrott utifrån deras 

erfarenhet av att arbeta med småbolag utan från spekulationer utifrån deras kompetens, 

rapporter samt media. Därför anser vi att revisor 3, likväl som revisor 1 och revisor 2, 

kan uttala sig om ett eventuellt samband.  

7.4	  Kunskapsbidrag	  

Syftet med studien var att beskriva hur Ekobrottsmyndigheten, Skatteverket, revisorer 

och redovisningskonsulter ser på ett eventuellt samband mellan avskaffandet av 

revisionsplikten och ekobrott. Då det diskuteras om att utöka avskaffandet av 

revisionsplikten för fler bolag ansåg vi att det var av intresse att undersöka hur dessa 

fyra intressentgrupper ser på sambandet. Studien kan med andra ord användas som 

argument för eller emot en lagändring om en utökad revisionsplikt för fler bolag.  

Det finns en begränsad mängd tidigare forskning inom ämnet och inget som konstaterar 

ett samband mellan avskaffandet av revisionsplikten och ekobrott. 

Ekobrottsmyndighetens rapport säger att det finns ett samband men trots det har den 

tolkats på olika sätt. Vissa ser rapporten som ett bevis på att det finns ett samband 
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medan andra anser att rapporten inte är tillräckligt omfattande för att konstatera att det 

finns ett samband och att utvecklingen av ekobrott istället kan förklaras av att antalet 

aktiebolag har ökat. Därav ansåg vi det intressant att undersöka huruvida fyra av 

småbolagens intressenter i Östergötlands län, som påverkats av revisionspliktens 

avskaffande på olika sätt, faktiskt ser på sambandet. Vi såg även ett intresse i att 

fördjupa oss i intressenternas relationer till småbolagen för att se om det kan ha en 

påverkan på hur de ser på ett eventuellt samband.  

Studien ökar förståelsen för minskad reglering och brottslighet och är av intresse för de 

som påverkats av avskaffandet av revisionsplikten, såsom småbolagen och dess 

intressenter. Undersökningen kan även appliceras i andra sammanhang där berörda 

parter har delade meningar kring ett eventuellt samband mellan minskad reglering och 

brottslighet, vilket kan förklaras av att de påverkats av den minskade regleringen på 

olika sätt. 

7.5	  Förslag	  till	  fortsatt	  forskning	  	  

I vår studie har vi beskrivit hur Ekobrottsmyndigheten, Skatteverket, revisorer och 

redovisningskonsulter ser på ett eventuellt samband mellan avskaffandet av 

revisionsplikten och ekobrott. Då resultatet visat sig variera utifrån de olika 

intressentgrupperna vore det intressant att genom en kvantitativ studie, mer omfattande 

än Ekobrottsmyndighetens rapport, studera om det går att fastställa ett samband mellan 

avskaffandet av revisionsplikten och ekobrott eller inte. Ekobrottsmyndigheten, 

Skatteverket och revisorerna är överens om att situationen som den ser ut idag är 

ohållbar och att den bästa lösningen på problemet vore att ta fram en anpassad 

revisionsmodell, som går att applicera på småbolagen. Det vore därför intressant att 

studera hur en sådan modell skulle kunna se ut för att kostnaden för kontrollen inte ska 

överstiga nyttan för småbolagen. Slutligen vore det intressant att studera hur branschen 

förändrats sedan avskaffandet av revisionsplikten, genom att undersöka förändringen för 

revisorer och redovisningskonsulter.  
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Bilagor	  

	  Bilaga	  1-‐	  Intervjuguide	  för	  Ekobrottsmyndigheten	  

1.   Hur länge har du arbetat på Ekobrottsmyndigheten?  

2.    Hur mycket har du arbetat med småbolag? 

•   Med småbolag menar vi mindre aktiebolag utan revisionsplikt.  

3.   Hur ser du på förändringen av mängden arbetsuppgifter före revisionspliktens 

avskaffande jämfört med efter?  

•   Vad är den största skillnaden?  

4.   Sedan revisionsplikten avskaffades år 2010, hur har ni upplevt utvecklingen av 

ekobrott?  

•   Upplever ni att någon viss typ av ekobrott har ökat mer? Minskat?  

o   Om ja, vilket?  

5.   Finns det något annat som påverkar utvecklingen av ekobrott? 

6.   Slutligen, det har diskuterats kring en utökning av avskaffandet av 

revisionsplikten för fler bolag, vad anser du om det?  

  



	  

Bilaga	  2	  -‐	  Intervjuguide	  för	  Skatteverket	  	  

1.   Hur länge har du arbetat på Skatteverket? 

2.   Hur mycket har du arbetat med småbolag?  

•   Med småbolag menar vi mindre aktiebolag utan revisionsplikt.  

3.   Hur ser du på förändringen av mängden arbetsuppgifter före revisionspliktens 

avskaffande jämfört med efter? 

•   Vad är den största skillnaden? 

4.   Vad är skillnaderna mellan årsredovisningarna påskrivna av en revisor jämfört 

med utan? 

•   Finns det någon skillnad med redovisningskonsult istället för revisor? 

5.   Sedan revisionsplikten avskaffades år 2010, hur har ni upplevt utvecklingen av 

ekobrott? 

•   Upplever ni att någon viss typ av ekobrott har ökat mer? Minskat? 

o   Om ja, vilket? 

6.   Finns det något annat som påverkar utvecklingen av ekobrott? 

7.   Slutligen, det har diskuterats kring en utökning av avskaffandet av 

revisionsplikten för fler bolag, vad anser du om det?  

  



	  

Bilaga	  3	  -‐	  Intervjuguide	  för	  revisorer	  	  

1.   Hur länge har du arbetat som revisor? 

2.   Hur mycket har du arbetat med småbolag?  

•   Med småbolag menar vi mindre aktiebolag utan revisionsplikt.  

3.   Vad har du för roll hos småbolagen?  

•   Jämfört med en redovisningskonsult, hur ser rollen ut då 

4.   Hur ser du på förändringen av mängden arbetsuppgifter före revisionspliktens 

avskaffande jämfört med efter? 

•   Vad är den största skillnaden? 

5.   Sedan revisionsplikten avskaffades år 2010, hur har du upplevt utvecklingen av 

ekobrott? 

•   Upplever du att någon viss typ av ekobrott har ökat mer? Minskat? 

o   Om ja, vilket? 

6.   Finns det något annat som påverkar utvecklingen av ekobrott? 

7.   Slutligen, det har diskuterats kring en utökning av avskaffandet av 

revisionsplikten för fler bolag, vad anser du om det?  

  



	  

Bilaga	  4	  -‐	  Intervjuguide	  för	  redovisningskonsulter	  	  

1.   Hur länge har du arbetat som redovisningskonsult? 

2.   Hur mycket har du arbetat med småbolag?  

•   Med småbolag menar vi mindre aktiebolag utan revisionsplikt.  

3.   Vad har du för roll hos småbolagen?  

•   Jämfört med en revisor, hur ser rollen ut då? 

4.   Hur ser du på förändringen av mängden arbetsuppgifter före revisionspliktens 

avskaffande jämfört med efter? 

•   Vad är den största skillnaden? 

5.   Sedan revisionsplikten avskaffades år 2010, hur har du upplevt utvecklingen av 

ekobrott? 

•   Upplever du att någon viss typ av ekobrott har ökat mer? Minskat? 

o   Om ja, vilket? 

6.   Finns det något annat som påverkar utvecklingen av ekobrott? 

7.   Slutligen, det har diskuterats kring en utökning av avskaffandet av 

revisionsplikten för fler bolag, vad anser du om det? 	  


