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Slutsats 

Revision mot Ekobrott. En studie om sambandet mellan revision och den 

ekonomiska brottsligheten i små svenska aktiebolag. 
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Sedan revisionsplikten avskaffades 2010 har inte fastställts hur den 

ekonomiska brottsligheten påverkats av att små svenska aktiebolag inte 

längre revideras. Trots att Ekobrottsmyndigheten varnat för att avsaknaden 

av revisor kan vara en riskfaktor för ökad ekonomisk brottslighet pågår en 

utredning om att utöka gränsvärdena för revisionsplikten för svenska 

aktiebolag. 

 

Studien syftar till att förklara sambandet mellan revision och förekomsten av 

ekonomisk brottslighet i små svenska aktiebolag. 

 

Denna kvantitativa studie har ett deduktivt angreppssätt. Utifrån agentteori, 

resursberoendeteori och beslutsteori har en hypotes formulerats. En tvär-

snittsdesign har använts och sekundärdata, främst bestående av räkenskaps-

information, har analyserats med Chi2-test och logistisk regression. 

 

Studiens analys visar på ett svagt negativt samband mellan revisor och 

ekonomisk brottslighet, vilket innebär att resultatet indikerar att ekonomisk 

brottslighet är mer förekommande i bolag som väljer bort revisorn. Vidare 

minskar revisorn risken för att ekonomisk brottslighet förekommer inom små 

aktiebolag med 10,35 procentenheter. 
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Conclusion 

Audit against economic crime. A study on the relationship between 

voluntary audit and the economic crime in Swedish SMEs. 

 

Emma Björkman and Johan Malmqvist 

 

Torbjörn Tagesson 

 

Economic crime, voluntary audit, agency theory, resource dependence 

theory, decision theory. 

 

Since voluntary audit was introduced in 2010, it has not been established 

how the economic crime in Swedish SMEs has been affected by no longer 

being revised. Although the Swedish Economic Crime Authority has 

warned that the absence of an auditor may affect the risk of increased 

economic crime, a debate about whether to increase the limit of voluntary 

audit has arisen.  

 

The purpose of this study is to explain the relationship between audit and 

economic crime in Swedish SMEs. 

 

This quantitative study is based on a deductive approach. Based on agency 

theory, resource dependence theory and decision theory a hypothesis has 

been developed. A cross-sectional design has been used and secondary 

data, mainly from financial statements, has been analysed using Chi2-test 

and logistic regression. 

 

In the analysis, a weak negative correlation between auditor and economic 

crime is presented. I.e. the results indicate that the risk of economic crime 

is more prevalent in companies without an auditor. Further, the auditor 

reduces the risk of economic crime in Swedish SMEs with 10,35 

percentage points. 
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1.Inledning	

 

Det inledande kapitlet ger en bakgrund till uppsatsens ämne efter vilken en 

problematisering följer som slutligen mynnar ut i ett syfte och en frågeställning. 

 

1.1	Bakgrund	

”Hej då revisionsplikt – Hej ekobrott” 

(Hadjipetri Glantz, 2017) 

 

Under slutet av 1970-talet började den ekonomiska brottsligheten1 bli ett allt större 

samhällsproblem (Sjöström, 1994; Brottsförebyggande rådet, 2000, s. 31). Enligt den så 

kallade ”AMOB-utredningen” (Arbetsgruppen Mot Organiserad Brottslighet) beräknades 

skatteundandragandet till följd av ekonomisk brottslighet årligen uppgå till mellan 5–20 

miljarder svenska kronor i den tidens penningvärde (Brottsförebyggande rådet, 2000, s. 7). 

Vidare befarades att den ekonomiska brottsligheten skulle medföra allvarliga störningar i 

samhällsekonomin (Brottsförebyggande rådet, 2000, s. 31). 

 

Den ökade ekonomiska brottsligheten var sedermera huvudorsaken till att obligatorisk 

revisionsplikt infördes i Sverige den 1 januari 1983 (Sjöström, 1994). Revisionsplikten 

innebar att alla nystartade aktiebolag, oavsett storlek, var tvingade att anlita en kvalificerad 

revisor för att genomföra revision. Vidare utökades revisionsplikten 1988 till att även 

omfatta äldre aktiebolag, det vill säga bolag startade före 1 januari 1983 (ibid). En 

sakkunnig och effektiv revisor bedömdes nämligen kunna bidra till motverkandet av 

ekonomisk brottslighet, varför införandet av revisionsplikten ansågs vara ett bra medel för 

att förhindra denna typ av brott (Wallerstedt, 2009, s. 228). Därtill menar Thorell och 

Norberg (2005) att det ligger i samhällets intresse att genom revision både upptäcka och 

avhålla från ekonomiska brott inom aktiebolag. Den samhällskostnad ekobrott medför kan 

nämligen uppgå till betydande summor (Rezaee, 2005). 

 

                                                
1 För definition av ekonomisk brottslighet, även kallat ”ekobrott”, se kapitel 3 ”Institutionalia”.  
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Den 1 november 2010 trädde återigen nya revisionsregler i kraft för aktiebolag i Sverige, 

vilka innebar att gränsvärden för revisionsplikten infördes och gjorde revisionen frivillig för 

små aktiebolag2 (SFS 2010:834). Syftet med denna lagändring var att minska den 

ekonomiska börda och kostnad som revision medför för små aktiebolag (SOU 2008:32). 

Enligt 9:e kapitlet 1§ Aktiebolagslagen (SFS 2005:551) behöver således inte längre alla 

aktiebolag upprätta revision. Lagförändringen har medfört att en majoritet av Sveriges 

aktiebolag inte längre behöver revideras (Statistiska centralbyrån, 2017) och numera har mer 

än hälften av alla små aktiebolag valt att inte anlita revisor (Ekobrottsmyndigheten, 2016a). 

 

I utredningen ”Avskaffande av revisionsplikten för små företag” från 2008, vilken 

föranledde revisionspliktens avskaffande, diskuterades revisorns skyldighet att anmäla 

misstanke om brott (SOU 2008:32). Det konstaterades att det vid denna tidpunkt inkom 

totalt 15 000 anmälningar om brottsmisstanke till Ekobrottsmyndigheten varje år. Av dessa 

svarade bokföringsbrott och skattebrott för cirka 80 procent. I likhet med argumenten kring 

revisionspliktens införande 1983 konstaterade utredaren även 2008 att ”Revisorer kan […] 

ha en allmänt brottsförebyggande funktion” (SOU 2008:32, s.148). Samtidigt påpekades 

dock att ”Det övergripande ansvaret för att bekämpa ekonomisk brottslighet ligger hos 

polis- och åklagarväsendet” (ibid). Såväl Ekobrottsmyndigheten som Skatteverket påtalade i 

samband med utredningen att risk fanns för ökad ekonomisk brottslighet och ökade skattefel 

om revisionsplikten avskaffades. Utredarna menade dock att dessa farhågor var överdrivna 

(SOU 2008:32). 

 

Med anledning av förändringarna i lagstiftningen, beskrivna ovan, gav 

Ekobrottsmyndigheten (2016a) ut rapporten ”Effekter på den ekonomiska brottsligheten 

efter avskaffandet av revisionsplikten för mindre aktiebolag”. Granskningen omfattade 325 

mindre aktiebolag i olika branscher som anmälts för diverse ekonomiska brott under två 

månader år 2015. Sammanfattningsvis kom Ekobrottsmyndigheten fram till att ”Andelen 

anmälda bolag som enbart anskaffats i syfte att begå brott är nära dubbelt så hög bland de 

bolag som inte har revisor jämfört med de bolag som har valt att ha kvar revisorn.” 

(Ekobrottsmyndigheten, 2016a, s. 3). Vidare drar Ekobrottsmyndigheten slutsatsen att 

”Avskaffandet av revisionsplikten är en riskfaktor för att bolag används som brottsverktyg” 

(ibid). Samtidigt konstaterades dock att det statistiskt är svårt att dra några slutsatser om 
                                                
2 ”Små aktiebolag” avser i denna studie de aktiebolag som ej uppfyller kraven för obligatorisk revision enligt 9:e kapitlet 
1§ Aktiebolagslagen (SFS 2005:551). Se vidare kapitel 3 ”Institutionalia”. 
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revisionspliktens avskaffande påverkat den ekonomiska brottsligheten i aktiebolag. Förvisso 

påpekades att antalet anmälda ekobrott ökat sedan revisionsplikten avskaffades 2010 – men 

det har även antalet aktiebolag gjort (Ekobrottsmyndigheten, 2016a). 

 

Trots ökad medvetenhet om ekonomiska brott och att nya standarder utformats för att hjälpa 

revisorerna att upptäcka ekobrott har inga större framsteg gjorts (Jakubowski, Broce, Stone 

& Conner, 2002; Hassink, Meuwissen & Bollen, 2010). Ett flertal forskare menar att 

revisorer har svårt att upptäcka allvarligare former av ekonomisk brottslighet (Loebbecke, 

Eining & Willingham, 1989; Jakubowski m.fl., 2002; Hassink m.fl., 2010). Dock påtalas i 

utredningen som föranledde revisionspliktens avskaffande år 2010 (SOU 2008:32) att 

mindre allvarlig ekonomisk brottslighet som grundas i okunskap eller slarv kan avvärjas 

genom att en revisor påpekar eventuella brister för revisionsklienten. 

 

Huruvida revisorn har en preventiv verkan mot ekonomisk brottslighet i små aktiebolag i 

Sverige är inte tillräckligt utrett (Riksrevisionen, 2017). Ekobrottsmyndigheten (2016a) 

menar förvisso att revisionen kan verka brottsförebyggande, vilket som tidigare nämnt var 

huvudorsaken till att obligatorisk revisionsplikt infördes 1983 (Sjöström, 1994). Samtidigt 

anser Riksrevisionen (2017) att effekterna av lagförändringarna 2010, då revisionsplikten 

avskaffades för små aktiebolag, inte har följts upp av Regeringen. Ekobrottsmyndigheten 

varnar för att avskaffandet av revisionsplikten kan ha lett till ökad ekonomisk brottslighet 

och Skatteverket har påpekat att reformen bidragit till minskade skatteintäkter 

(Riksrevisionen, 2017). Trots detta beslutade Riksdagen i januari 2017 att Regeringen bör se 

över revisionsplikten och om dess gränsvärden bör höjas ytterligare, vilket skulle innebära 

att fler svenska aktiebolag undantas kravet på lagstadgad revision (Civilutskottet, 2016/17). 

Beslutet skapade under mars månad 2017 debatt i svensk affärspress där 

Ekobrottsmyndighetens generaldirektör Eva Håkansson och FAR:s generalsekreterare Dan 

Brännström yttrade oro över ökad risk för ekonomisk brottslighet om gränsvärdena utökas 

(Håkansson & Brännström, 2017). I en replik från SRF konsulternas förbundsdirektör 

Roland Sigbladh och branschansvarige Magnus Carlson påtalades istället att mer proaktiva 

åtgärder krävs för att förhindra ekobrott (Carlson & Sigbladh, 2017). Med andra ord 

förespråkar Carlson och Sigbladh (2017) att ekobrott ska bekämpas med hjälp av 

kvalitetssäkrad redovisning och att revisionsplikt inte löser problemet. Således verkar 

oenighet finnas mellan såväl myndigheter som branschorganisationer hur ekonomisk 

brottslighet inom aktiebolag ska bekämpas och den roll revisorn spelar i detta avseende. 
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1.2	Problematisering	

Kostnaderna för ekonomiska brott kan uppgå till betydande summor för såväl samhället i 

stort som för investerare (Rezaee, 2005), varför det ligger i samhällsintresset att revisorer 

upptäcker eventuella oegentligheter eller fel i de finansiella rapporterna3 (Bell & Carcello, 

2000). För att minimera risken för att ekonomisk brottslighet förekommer inom aktiebolag 

finns behov av en kontrollfunktion som ser till att företag sköter sina åtaganden i förhållande 

till dess intressenter (Jensen & Meckling, 1976; Hogan, Rezaee, Riley & Velury, 2008; 

Kramer, 2015). I aktiebolag kan revisorn ha en sådan kontrollfunktion (Power, 1999; 

Öhman, Häckner, Jansson & Tschudi, 2006). Därtill anger ISA (240 p. 5) att det ingår i en 

revisors arbetsuppgifter att med rimlig säkerhet säkerställa att ingen ekonomisk brottslighet 

förekommer inom revisionsklientens verksamhet. Således kan ett företags intressenter 

erhålla viss försäkran om att ingen form av ekonomisk brottslighet förekommer inom ett 

bolag som reviderats (Rezaee, 2005). Att revisionen kan ha en preventiv verkan mot 

ekonomisk brottslighet är också i linje med Ekobrottsmyndighetens (2016a) 

ställningstagande. Vidare var, som tidigare antytt, syftet med att obligatorisk revisionsplikt 

infördes 1983 att försöka minska den ekonomiska brottsligheten (Wallerstedt, 2009, s. 228). 

Dock uttrycks tvivel om revisorernas förmåga att upptäcka och förhindra ekonomiska brott 

(Loebbecke m.fl., 1989; Johnson, Grazioli & Jamal, 1993; Hassink m.fl., 2010) varför det 

kan ifrågasättas om förekomsten av ekonomisk brottslighet verkligen minskar då bolag 

revideras.  

 

Det finns däremot faktorer som revisorn kan beakta för att minska risken för att ekonomisk 

brottslighet förekommer inom ett företag. Loebbecke m.fl. (1989) menar att tre faktorer 

måste uppfyllas för att ekonomiska brott ska kunna utföras i ett bolag; (i) en individ måste 

ha incitament att utföra ett sådant brott, (ii) denne måste ha en ursäkt för, alternativt en 

inställning som tillåter, detta beteende och slutligen (iii) måste det finnas en möjlighet att 

genomföra brottet4. Revisorn kan främst motverka brott genom att minska möjligheterna för 

att dessa begås (Hogan m.fl., 2008; Kramer, 2015). Modellen som sedermera kommit att 

benämnas ”The Fraud Risk Triangle” har erhållit empiriskt stöd och dess beståndsdelar har 
                                                
3 I ISA (International Standard on Auditing) 240 punkt 11 definieras oegentlighet som ”en avsiktlig handling av en eller 
flera parter i företagsledningen, styrelsen, personalen eller extern part, som innefattar bedrägligt förfarande i syfte att uppnå 
obehöriga eller olagliga fördelar”. ISA gör således skillnad på oegentligheter och fel där det förra avser avsiktliga 
handlingar (ISA 240 p. 2 & 3). 
4  I den engelska litteraturen används begreppen ”incentive”, ”rationalize” respektive ”opportunity”. Begreppen ovan 
används i den svenska översättningen av ISA 240 bilaga 1.  
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visats förekomma i bolag där ekonomiska brott begåtts (Bell & Carcello, 2000; Rezaee, 

2005). Genom att beakta faktorerna i ”The Fraud Risk Triangle” torde därmed revisorer 

kunna begränsa möjligheterna för att ekonomisk brottslighet förekommer inom företag. 

Vidare borde avsaknaden av revisionsplikt öka möjligheterna att inom ett aktiebolag bedriva 

brottslig verksamhet i och med frånvaron av den kontrollfunktion revisorn anses ha (jmfr. 

Jensen & Meckling, 1976; Bell & Carcello, 2000; Rezaee, 2005). Om revisionen således har 

en preventiv verkan mot ekonomisk brottslighet, torde ekobrott därmed förekomma mer 

frekvent i oreviderade bolag. 

 

Trots att agent-principal-förhållandet inte är lika påtagligt i små företag, där ägandet och 

företagsledningen ofta utgörs av samma person, finns kostnader förknippade med 

agentproblematiken (Collis, Jarvis & Skerratt, 2004; Hope, Langli & Thomas, 2012). Behov 

av revisor finns således ändå i denna typ av bolag (Collis m.fl., 2004; Hope m.fl., 2012). För 

att ett bolag frivilligt skall låta sig revideras krävs att nyttan med revisionen överstiger 

kostnaden (Collis m.fl., 2004; Allee & Yohn, 2009). Ökade kostnader på grund av att ett 

bolag valt bort revisorn kan yttra sig i form högre avgifter från till exempel långivare 

(Dedman, Kausar & Lennox, 2014). Samtidigt var just kostnadsbesparingar för små 

aktiebolag den primära anledningen till att revisionsplikten år 2010 avskaffades för denna 

typ av bolag (SOU 2008:32, s. 13). I samband med att revisionsplikten avskaffades 

bedömdes revisionskostnaden uppgå till 10 000 kronor per år för ett mindre aktiebolag i 

Sverige (Thorell & Norberg, 2005). Däremot har visats att bolag som frivilligt låter sig 

revideras ofta har lägre räntekostnader (Kim, Simunic, Stein & Yi, 2011; Minnis, 2011) 

samt högre lönsamhet och är mer effektiva än bolag som väljer bort revisionen (Dedman & 

Kausar, 2012). Således är det inte helt givet att bolag som väljer bort revision faktiskt gör en 

kostnadsbesparing. Därtill är konstaterat att bolag i en dålig finansiell situation tenderar att 

begå ekonomiska brott i större utsträckning än företag med bättre ekonomi (Beasley, 1996; 

Bell & Carcello, 2000; Spathis, 2002). Om det således finns ett samband mellan ett företags 

lönsamhet och valet att anlita revisor eller ej samtidigt som det finns ett samband mellan ett 

företags lönsamhet och förekomsten av ekonomisk brottslighet, torde det även i 

förlängningen finnas ett samband mellan förekomsten av ekonomisk brottslighet och valet 

av att anlita revisor eller ej. 

 

Enligt beslutsteori antas människor försöka maximera sin egen nytta utifrån givna scenarion 

samt uppställda ramverk (Bayes, 1763; Tversky & Kahneman, 1986). Dock kan individer 
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som anser att nyttan med en viss handling överstiger en eventuell kostnad ändå komma att 

utföra handlingen trots att den är brottslig (Kagan & Scholz, 1980). Braithwaite och Geis 

(1982) menar att ekonomisk brottslighet främst begås av rationella individer. Enligt 

beslutsteori gör en individ som begår ett ekonomiskt brott en rationell bedömning av nyttan 

kontra risken för sitt agerande, vilket i sin tur påverkas av de kontrollfunktioner, eller 

frånvaron av kontrollfunktioner, som finns inom företaget (Paternoster & Simpson, 1996). 

Då revision dels medför en kostnad (Thorell & Norberg, 2005), och samtidigt eventuellt 

ökar risken för att ekonomisk brottslighet upptäcks (jmfr. Hogan m.fl. 2008), torde det vara 

rationellt av ett företag där ekonomiska brott begås på ägarnivå att välja bort revisorn om 

detta är möjligt. 

 

Flera av de ekonomiska brotten kräver dock inte uppsåt, utan det räcker med att bolag inte 

fullföljt sina lagstadgade förpliktelser för att dömas för brott (SFS 1962:700; SFS 1971:69; 

Dahlqvist, 2003, s. 81). Som exempel kan nämnas att en för sent inlämnad årsredovisning 

inte bara leder till förseningsavgifter, vilka kan uppgå till 20 000 kronor, utan även kan 

komma att klassas som ett ekonomiskt brott (Bolagsverket, 2017a). För att undvika att fällas 

för ekonomiska brott, för vilket inget uppsåt finns, torde det ligga i ett företags intresse att 

försäkra sig om att dess förpliktelser åtföljs. Vidare menar Ekobrottsmyndigheten (2016b) 

att drygt hälften av alla ekonomiska brott som anmälts i Sverige beror på slarv eller 

okunskap avseende företagsansvaret, vilket är extra påtagligt i små aktiebolag. Till skillnad 

mot agentteorin gör resursberoendeteorin gällande att revisorn snarare betraktas som en 

extern resurs än att ha en kontrollfunktion (Kirby & King, 1997; Bennett & Robson, 1999). 

Enligt resursberoendeteorin borde revisorn i sådana fall tillföra kompetens som minimerar 

risken för att oavsiktliga ekonomiska brott begås i små aktiebolag. Därmed borde 

ekonomiska brott som grundar sig i okunskap eller slarv i större omfattning ske i 

oreviderade bolag än i bolag som frivilligt valt att låta sig revideras. 

 

Vilka riskfaktorer som är associerade med att ekonomisk brottslighet förekommer i 

aktiebolag har under de senaste decennierna fångat forskarnas intresse (Persons, 1995; 

Hansen, McDonald, Messier & Bell, 1996; Spathis, 2002; Hogan m.fl., 2008). Sedan 

tidigare har nyckeltalsanalys använts för att undersöka ett företags finansiella hälsa och 

därmed som indikator på eventuell konkurs (Altman, 1968; Beaver, 1968). Denna typ av 

analys har sedermera applicerats för att bedöma risken för att ekonomisk brottslighet 

förekommer inom ett aktiebolag (Palmrose, 1987; Stice, 1991; Beasley, 1996; Bell & 
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Carcello, 2000; Spathis, 2002). Vi har dock inte identifierat några tidigare studier som 

undersökt avsaknaden av revisor som en riskfaktor vid prognostisering av ekonomisk 

brottslighet. Däremot har Clatworthy och Peel (2013) visat att risken att de finansiella 

rapporterna innehåller fel, oavsett om dessa är avsiktliga eller ej, är nära dubbelt så stor om 

företag inte revideras. Frågan är således hur utebliven revision påverkar risken för att 

ekonomisk brottslighet förekommer i små aktiebolag? 

 

Hur små privata aktiebolag påverkas av att inte revideras är ett relativt outforskat område, 

istället har revisionsforskningen främst fokuserat på större och noterade bolag (Carey, 

Simnett & Tanewski, 2000; Ball & Shivakumar, 2005; Clatworthy & Peel, 2013). Vidare 

menar Dedman m.fl. (2014) att det borde utredas mer noggrant vilka konsekvenser utebliven 

revision medför för små aktiebolag. Med utgångspunkt i nu anförda finns således anledning 

att närmare studera hur avsaknaden av revisor i små aktiebolag påverkar risken för att 

ekonomisk brottslighet förekommer i denna typ av bolag i Sverige.  

1.3	Syfte	

Syftet med studien är att förklara sambandet mellan revision och förekomsten av ekonomisk 

brottslighet i små svenska aktiebolag.  

1.4	Frågeställning	

Hur påverkar avsaknaden av revisor risken för att ekonomisk brottslighet förekommer i små 

svenska aktiebolag? 
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2.	Vetenskaplig	metod	

 

Kapitlet inleds med att val av teoretisk ansats presenteras. Därefter redovisas hur valda 

teorier används i studien. 

 

Syftet med denna studie är att förklara sambandet mellan revision och förekomsten av 

ekonomisk brottslighet i små svenska aktiebolag. Mer konkret ämnar vi undersöka hur 

risken för att ekonomisk brottslighet förekommer i små svenska aktiebolag påverkas då 

denna typ av bolag väljer bort revisorn. Vi har inte identifierat några tidigare studier om 

ekonomisk brottslighet där revisor använts som förklarande variabel. Således bygger denna 

studie vidare på befintlig forskning på området och bidrar därmed till revisionens betydelse 

som eventuell förebyggare av ekonomisk brottslighet. Därtill söka studien bidra till befintlig 

debatt om utökade gränsvärden för revisionsplikt (jmfr. Civilutskottet, 2016/17). 

 

Denna kvantitativa studie har en empirisk utgångspunkt då vi vill undersöka ett fenomen 

genom att inkludera ytterligare en variabel, som tidigare inte använts som en faktor, för att 

bedöma risken för att ekonomisk brottslighet förekommer i små aktiebolag. I tidigare 

forskning har ett antal variabler som indikerar ekobrott identifierats (se t.ex. Persons, 1995; 

Beasley, 1996; Fanning & Cogger, 1998; Spathis, 2002; Kirkos, Spathis & Manolopoulos, 

2007; Dalnial, Kamaluddin, Sanusi & Khairuddin, 2014) och vi utgår från dessa för att inte 

förbise sedan tidigare signifikanta förklaringsvariabler. Med fördel kan således en deduktiv 

ansats användas med utgångspunkt i befintliga modeller och teorier som förklarar 

förekomsten av ekonomisk brottslighet (Bryman & Bell, 2013). Arbetssättet torde stärka 

såväl studiens validitet som reliabilitet. Dock finns enligt Jacobsen (2002, s. 35) viss risk att 

en deduktiv ansats medför att viktig information och teori eventuellt förbises, vilket för 

denna studie kan innebära att förklaringsvariabler missas. Därtill kommer en 

kompletterande kvalitativ dokumentanalys att genomföras (Bryman & Bell, 2013). Mer om 

detta i kapitel 7 ”Kompletterande analys”. 

 

Teorier som används i denna studie är agentteori, resursberoendeteori och beslutsteori. 

Agentteorin ligger till grund för att förklara revisorns roll som kontrollfunktion och dess 

eventuella preventiva verkan mot ekonomisk brottslighet. Resursberoendeteorin ämnar 
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förklara om bolag som valt bort revisor begår ekonomiska brott på grund av slarv eller 

okunskap. Samtidigt syftar beslutsteorin till att förklara om bolag som valt bort revisor gör 

detta på grund av att det finns uppsåt att begå ekonomiska brott inom bolaget. Således har 

studien en eklektisk teoriansats då flera teorier används för att förklara ett empiriskt 

fenomen (jmfr. Collin, Tagesson, Andersson, Cato & Hansson, 2009; Broberg, Collin, 

Tagesson, Axelsson & Schéle, 2011). Teorierna kommer sedermera användas för att 

formulera en hypotes (Bryman & Bell, 2013). Genom att använda teorierna som 

kompletterande istället för konkurrerande finns chans till högre förklaringsgrad (Collin 

m.fl., 2009). 

 

Teori som i denna studie valts bort är legitimitetsteori. Legitimitetsteori gör gällande att 

företag söker legitimitet, det vill säga en rätt att existera, från såväl överordnade instanser 

som andra företag i sin omgivning (Maurer, 1971, s. 361). Ett sätt att erhålla legitimitet är 

genom revision (O’Donovan, 2002; Dowling & Pfeffer, 1975). Att följa rådande lagstiftning 

är en del av de krav samhället ställer på företag (Deegan, 2002). Företag som bedrivs inom 

lagens riktlinjer torde därmed vilja signalera detta genom att frivilligt låta sig revideras. 

Anledningar till att vi i denna uppsats valt att inte använda legitimitetsteori är dels av 

begränsningsskäl men även på grund av den komplexitet som uppstår då det gäller 

operationaliseringen av legitimitet, då legitimitet är en subjektiv uppfattning som dessutom 

är svår att kvantifiera (Deegan, 2013, s. 366). 
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3.	Institutionalia	
 

Kapitlet inleds med en kortare beskrivning av regelverket kring revisionsplikt och en 

definition av små aktiebolag. Därefter följer en definition av de ekonomiska brotten samt en 

kortare genomgång av brottens rekvisit. 

 

3.1	Revisionsplikten	

Enligt 9:e kapitlet 1§ Aktiebolagslagen (SFS 2005:551) behöver inte längre samtliga 

Sveriges aktiebolag anlita revisor. Enligt lagändringen (SFS 2010:834) är ett aktiebolag 

endast tvingat till revision om minst två av följande kriterier har uppfyllts vart och ett av de 

två senaste räkenskapsåren: 

- medeltalet anställda har uppgått till fler än 3 

- mer än 1,5 miljoner kronor i balansomslutning 

- mer än 3 miljoner kronor i nettoomsättning 

Som tidigare påpekats används ovanstående definition för små aktiebolag i denna studie. 

Bolagen ska vidare ha säte i Sverige. 

3.2	De	ekonomiska	brotten	

Trots att uttrycket ekonomisk brottslighet, även kallat ekobrott, började användas i det 

svenska språket redan på 1970-talet finns ingen entydig definition av uttrycket ekonomisk 

brottslighet (Holmquist, 2013). De vanligaste typerna av ekonomisk brottslighet är dock 

bokföringsbrott och skattebrott (Brottsförebyggande rådet, 2016). Till de ekonomiska 

brotten brukar vanligtvis även förskingring, insiderbrott, trolöshet mot huvudman samt 

mutbrott klassas (ibid). I denna studie definieras bokföringsbrott, skattebrott, försvårande av 

skattekontroll, brott mot Aktiebolagslagen, bedrägeri, brott mot Fastighetsmäklarlagen och 

otillbörlig marknadspåverkan som de ekonomiska brotten. Anledningen till valda definition 

är att det är dessa typer av brott vi erhållit från de svenska tingsrätterna vid vår empiriska 

insamling. Vidare ska brotten ha begåtts inom aktiebolagsverksamhet. Värt att notera är att 

det inte är bolagen per se som döms för ekonomiska brott, utan någon, eller flera, av dess 

befattningshavare eller företrädare. 
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3.2.1	Bokföringsbrott	

I 11:e kapitlet 5§ Brottsbalken (SFS 1962:700) finns bestämmelser om bokföringsbrott. 

Lagtexten säger att ”Den som uppsåtligen eller av oaktsamhet åsidosätter 

bokföringsskyldighet enligt bokföringslagen (1999:1078) […] döms […] för 

bokföringsbrott”. Således krävs nödvändigtvis inte uppsåt för att en person ska dömas för 

bokföringsbrott. Vidare finns inte någon självständig brottsbeskrivning, istället regleras i 

Bokföringslagen vad som krävs av en bokföringsskyldig person (Nilsson & Törning, 2015, 

s. 131–132). Bokföringsbrott föreligger främst när det via bokföringen inte går att bedöma 

rörelsens förlopp, ekonomiska ställning eller resultat (ibid). Även om den juridiska 

personen, det vill säga bolaget, är bokföringsskyldig finns alltid en fysisk person som är 

ansvarssubjekt med ansvar för att bokföringen sköts på ett korrekt sätt (Nilsson & Törning, 

2015, s. 45–46). Ansvarssubjektet kan sedermera hållas ansvarig om bokföringsskyldigheten 

inte åtföljs. I de flesta juridiska personer är det styrelse och/eller verkställande direktör som 

är ansvarssubjekt. Att utröna vem som är ansvarssubjekt i små aktiebolag är ofta 

oproblematiskt då styrelse och VD ofta utgörs av samma person (ibid). 

3.2.2	Skattebrott	&	Försvårande	av	skattekontroll	

Brotten enligt Skattebrottslagen (SFS 1971:69) kan i huvudsak delas in i tre olika kategorier 

(Dahlqvist, 2003, s. 26). Dels omfattas redovisningsförsummelser, med andra ord de olika 

skattebrotten, men även avdragsförsummelser och försvårande av skattekontroll. Vad gäller 

förstnämnda kategori reglerar 2§ Skattebrottslagen (SFS 1971:69) att ”Den som på annat 

sätt än muntligen uppsåtligen lämnar oriktig uppgift till myndighet eller underlåter att till 

myndighet lämna deklaration, kontrolluppgift eller annan föreskriven uppgift […] döms för 

skattebrott”. Således krävs uppsåt för att dömas för skattebrott. Vad gäller de två senare 

brottstyperna, vilka främst regleras av 5, 6 och 10§§ Skattebrottslagen (SFS 1971:69), kan 

även grov oaktsamhet leda till fällande dom (Dahlqvist, 2003, s. 78). Även vid brotten enligt 

Skattebrottslagen (SFS 1971:69) har ansvarssubjektet, i likhet med bokföringsbrott, ett 

personligt ansvar att företaget följer sin skattskyldighet (Dahlqvist, 2003, s. 81). 

3.2.3	Övriga	ekonomiska	brott	

Förutom bokföringsbrott och de olika skattebrotten ingår i denna studie även brott mot 

Aktiebolagslagen (SFS 2005:551), bedrägeri enligt 9:e kapitlet 1§ Brottsbalken (SFS 
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1962:700), brott mot Fastighetsmäklarlagen enligt 31§ Fastighetsmäklarlagen (2011:666) 

och otillbörlig marknadspåverkan enligt 8§ Lagen om straff för marknadsmissbruk vid 

handel med finansiella instrument (SFS 2005:377). Gällande brott som regleras i 

Aktiebolagslagen (SFS 2005:551) avses dels brott mot låneförbudet enligt 21:a kapitlet 1§ 

samt brott enligt 8:e kapitlet 12§ som anger att personer som inte avser delta i styrelsearbete 

ej heller får utses som styrelseledamot. 
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4.	Teori	
 

Kapitlet presenterar uppsatsens tre teoretiska utgångspunkter, vilka sedermera mynnar ut i 

en hypotesformulering. 

 

4.1	Teoretiska	utgångspunkter	

Uppsatsen har tre teoretiska utgångspunkter, vilka är agentteorin, beslutsteorin och 

resursberoendeteorin. De olika teorierna syftar till att nyansera vilken påverkan avsaknaden 

av revisor har för risken att ekonomisk brottslighet förekommer inom små svenska 

aktiebolag. Teorierna ska ses som kompletterande istället för konkurrerande då de 

tillsammans stärker hypotesformuleringen (jmfr. Collin m.fl., 2009). 

4.1.1	Agentteorin	

Agentteorin grundar sig i agent-principal-relationen där agenten, det vill säga 

företagsledningen, kan agera på ett sätt som strider mot principalens, det vill säga ägarnas, 

intressen (Jensen & Meckling, 1976). Problematiken grundar sig i sin tur på en separation av 

ägande och kontroll i företag samtidigt som båda parter anses vara nyttomaximerande (Fama 

& Jensen, 1983). Med anledning av detta finns behov av en kontrollfunktion som 

säkerställer att agenten sköter sina åtaganden i förhållande till principalen, annars finns risk 

att agenten enbart agerar i egenintresse (Jensen & Meckling, 1976). I aktiebolag kan 

revisorn ha en sådan kontrollfunktion (Power, 1999; Öhman m.fl., 2006).  

 

I små aktiebolag är dock agentproblematiken inte lika påtaglig då ledning och ägare ofta 

utgörs av samma person (Collis m.fl., 2004; Hope m.fl., 2012). Agent-principal-relationen 

kan dock omsättas till andra intressenter än bara ägare, till exempel stat och fordringsägare 

(Lee, 1995; Öhman m.fl., 2006). Således finns ändå behov av en kontrollfunktion som 

säkerställer att de intressen övriga intressenter har åtföljs av agenten. Carrington (2014, s. 

14) menar att revisorn fungerar som en oberoende tredje part som kan lämna principalen, 

eller andra intressenter, en försäkran om att agentens påståenden i räkenskaperna i all 

väsentlighet är korrekta. Vidare kan frånvaron av en kontrollfunktion skapa möjligheter att 

inom bolag begå ekonomiska brott (Paternoster & Simpson, 1996). Med andra ord kan 
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revisorn ha en kontrollfunktion och således begränsa möjligheterna att begå ekonomiska 

brott inom aktiebolag (Hogan m.fl., 2008; Kramer, 2015). Att obligatorisk revisionsplikt 

infördes 1983 kan därmed, ur ett agentteoretiskt perspektiv, ses som att en kontrollfunktion 

var nödvändig för att säkerställa en tillförlitlig övervakning av företagen, vilket skulle 

minska risken för ekonomisk brottslighet (Wallerstedt, 2009, s. 228). Även 

Ekobrottsmyndigheten (2016a) menar att revisionen kan ha en brottsförebyggande funktion 

och således verka för samhällsintresset. 

 

Ett av agentteorins stora dilemman är dock kostnaden för övervakning kontra nyttan som 

övervakningen medför (Eisenhardt, 1989). Vidare har revisorer kritiserats för att sällan 

upptäcka allvarligare former av ekonomiska brott inom aktiebolag (Loebbecke, m.fl., 1989; 

Johnson m.fl., 1993; Hammersley, 2011). Ur ett agentteoretiskt perspektiv kan således 

ifrågasättas om nyttan med revision verkligen överstiger kostnaden. Därtill tycks 

lagförändringen 2010 (SFS 2010:834), vilken gjorde revisionen frivillig för små aktiebolag, 

haft utgångspunkten att kostnaden för revision överstiger nyttan (SOU 2008:32). I 

utredningen påtalades att oron för en ökad ekonomisk brottslighet till följd av en avskaffad 

revisionsplikt var överdriven samtidigt som kostnadsbesparingen för små aktiebolag skulle 

bli betydande (ibid). Ur ett agentteoretiskt perspektiv torde ändå revisorer kunna ha en 

kontrollfunktion som förhindrar förekomsten av ekonomisk brottslighet inom aktiebolag 

(jmfr. Jensen & Meckling, 1976; Power, 1999; Öhman m.fl., 2006). 

4.1.2	Beslutsteorin	

Enligt beslutsteori antas människor vara såväl nyttomaximerande som rationella och således 

försöka maximera sin egennytta (Bayes, 1763; Tversky & Kahneman, 1986). Teorin tar 

utgångspunkt i att all information är tillgänglig och att beslutsfattare kan utvärdera alla 

möjliga alternativ (Bayes, 1763; Simon, 1955). Antagandet att all information alltid är 

tillgänglig har dock kritiserats, vilket innebär att beslut ibland fattas på felaktiga grunder 

(Slovic, Fischhoff & Lichtenstein, 1977). Många beslutsteoretiker menar att beslutsteori 

främst handlar om att fatta ett rationellt beslut snarare än att ta det rätta beslutet (Peterson, 

2009, s. 4–5). Då det i princip är omöjligt att på förhand veta om beslut som fattats är rätt, är 

det enklare att motivera ett beslut med att det på förhand går att betrakta som rationellt 

(ibid). Peterson (2009, s. 5) menar att det beslut som vid beslutstillfället framstår som mest 

ändamålsenligt också är det mest rationella beslutet. I samband med att revisionsplikten 
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avskaffades 2010 ansågs oron för ökad ekonomisk brottslighet som överdriven samtidigt 

som kostnadsbesparingen för små aktiebolag beräknades bli betydande (SOU 2008:32). Ur 

ett beslutteoretiskt perspektiv kan således avskaffandet av revisionsplikten ses som ett 

rationellt beslut. Dock gör Riksrevisionen (2017) gällande att konsekvenserna av 

revisionspliktens avskaffande 2010 inte utretts tillräckligt noga. Därmed kan inte fastställas 

huruvida beslutet att avskaffa revisionsplikten de facto varit rätt. Då Riksrevisionen (2017) 

menar att konsekvenserna av revisionspliktens avskaffande inte fastställts kan ifrågasättas 

om verkligen all information varit beslutsfattarna tillgänglig vid beslutstillfället (jmfr. 

Slovic m.fl., 1977; Peterson, 1999). Även om beslutet att avskaffa revisionsplikten går att 

betrakta som rationellt vid beslutstillfället finns dock risk att beslutet fattats på felaktiga 

grunder och därmed inte varit rätt beslut (jmfr. Slovic m.fl., 1977; Peterson, 1999). 

 

Vidare gör beslutsteorin gällande att en individ tar beslut utifrån sannolikheterna att något 

önskvärt inträffar i förhållande till sannolikheterna för de negativa konsekvenser ett beslut 

kan medföra (Jeffery, 1965). Oavsett om handlingen skulle vara olaglig eller ej skulle det 

val som maximerar nyttan och minimerar kostnaderna fattas (Akers, 1990). Utifrån detta 

perspektiv kan således etiska dilemman uppstå då en handling kan medföra negativa 

konsekvenser för antingen individen i fråga eller någon annan (Jeffery, 1965). För att 

minska incitamenten att begå brottsliga handlingar krävs ofta hot om legala sanktioner 

(Paternoster & Simpson, 1996). Som exempel kan nämnas att flera av de ekonomiska 

brotten enligt svensk lag kan bestraffas med såväl böter som fängelse (SFS 1962:700; SFS 

1971:69). Trots hot om legala sanktioner finns risk att en individ begår en brottslig handling 

om denne anser att den förväntade nyttan överväger de negativa konsekvenserna, alternativt 

att sannolikheten att de negativa konsekvenserna inträffar är liten (Kagan & Scholz, 1980). 

 

Braithwaite och Geis (1982) menar att ekonomisk brottslighet allt som oftast utförs av 

rationella individer som har utvärderat risken med handlingen och därmed tagit ett rationellt 

beslut. Beslutet grundas i sin tur på de möjligheter och risker som individen upplever, dels 

för sig själv och dels för företaget (Paternoster & Simpson, 1996). Enligt beslutsteori gör 

således en individ som begår ett ekonomiskt brott en rationell bedömning av nyttan kontra 

risken för sitt agerande, vilket i sin tur påverkas av de kontrollfunktioner, eller frånvaron av 

kontrollfunktioner, som finns inom företaget (ibid). En revisor kan reducera möjligheterna 

för ledningen att begå ekonomiska brott genom att agera som en sådan kontrollfunktion 

(Hogan m.fl., 2008). Utifrån Hogans m.fl. (2008) syn på revisorn som kontrollfunktion 
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borde sannolikheterna för att de ekonomiska brotten upptäcks vara mindre om ett företag 

väljer bort revisorn. Ett rationellt beslut vore således, enligt beslutsteori, att välja bort 

revisionen om avsikt att begå ekobrott finns inom bolaget. 

4.1.3	Resursberoendeteorin	

Resursberoendeteorin grundar sig i att företag måste vara effektiva för att kunna överleva 

(Pfeffer & Salancik, 2003). Då inget företag internt kan generera alla resurser som krävs för 

fortlevnad (Katz & Kahn, 1978) krävs att företaget kan samla in och bibehålla resurser från 

omgivningen (Pfeffer & Salancik, 2003). Således är företaget beroende av sin omgivning 

och därmed uppstår en beroendeställning mellan företaget och dess omgivning (ibid). 

Eftersom externa faktorer påverkar företaget kan företagsledningen vidta åtgärder för att 

minimera den osäkerhet omgivningen medför (Hillman, Withers & Collins, 2009). Ett sätt 

att hantera denna osäkerhet för företag är styrelsens sammansättning (Pfeffer, 1972). Såväl 

styrelsens storlek som den kompetens de olika styrelsemedlemmarna besitter kan ses som ett 

direkt svar på den omgivning företaget verkar i (ibid). Ofta består dock såväl styrelse som 

VD i små aktiebolag bara av en och samma person (Collis m.fl., 2004; Hope m.fl., 2012), 

varför det är viktigt att söka samarbeten med parter som kan bidra med resurser och 

rådgivning (Fiegener, Brown, Dreux & Dennis, 2000). En av de viktigaste externa 

resurserna för små aktiebolag är enligt Kirby och King (1997) samt Bennett och Robson 

(1999) revisorn. 

 

Genom att anlita en revisor kan företag, förutom den rena revisionstjänsten, även köpa icke 

revisionsrelaterade tjänster för att erhålla ökad kompetens och kunskap (Svanström & 

Sundgren, 2012). Ur ett resursberoende-perspektiv kan revisorn i sådana fall betraktas som 

en extern resurs snarare än att revisorn har en kontrollfunktion (jmfr. Kirby & King, 1997; 

Bennet & Robson, 1999; Pfeffer & Salancik, 2003). Revisorns roll som extern resurs blir 

extra påtaglig då det visats att redovisningskvaliteten ofta är sämre i små aktiebolag, vilka 

alltså har möjlighet att välja bort revisorn, än i större bolag (Ball & Shivakumar, 2005). 

Därtill kräver flera av de ekonomiska brotten inte uppsåt för fällande dom, utan det räcker 

med oaktsamhet eller att de förpliktelser som följer med bolagsverksamhet inte åtföljs 

(Dahlqvist, 2003, s. 81; SFS 1962:700; SFS 1971:69). Vidare konstaterar 

Ekobrottsmyndigheten (2016b) att okunskap eller slarv ligger bakom drygt hälften av alla 

anmälda ekonomiska brott i Sverige. Extra påtagligt är detta samband i små aktiebolag där 
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kunskapen avseende företagsansvaret ofta kan vara bristande (Ekobrottsmyndigheten, 

2016b). Därtill påtalas i utredningen som föranledde revisionspliktens avskaffande (SOU 

2008:32) att mindre allvarlig ekonomisk brottslighet som grundas i okunskap eller slarv kan 

avvärjas genom att en revisor påpekar eventuella brister för revisionsklienten. Ur ett 

resursberoendeperspektiv borde således en revisor kunna tillföra nödvändig kompetens till 

små aktiebolag, vilket skulle minimera risken att ekonomiska brott begås på grund av slarv 

eller okunskap.  

4.2	Hypotesformulering	

Agentteorin gör gällande att en kontrollfunktion krävs för att säkerställa att agenten sköter 

sina åtaganden i förhållande till principalen (Jensen & Meckling, 1976; Fama & Jensen, 

1983). Ur ett agentteoretiskt perspektiv kan revisorn ha en kontrollfunktion vars uppgift är 

att säkerställa att företaget beaktar de intressen företagets intressenter har (Power, 1997; 

Öhman m.fl., 2006). Därtill kan genom beslutsteorin härledas att det torde vara rationellt att 

välja bort revision om uppsåt att begå ekonomisk brottslighet finns inom ett litet aktiebolag 

(Paternoster & Simpson, 1996; Braithwaite & Geis, 1982). Vidare borde, enligt 

resursberoendeteorin, en revisor kunna minska risken för att ekonomisk brottslighet begås 

av misstag eller okunskap då uppsåt saknas (jmfr. Kirby & King, 1997; Bennet & Robson, 

1999; Pfeffer & Salancik, 2003). Sammantaget, med stöd av agentteori samt beslutsteori och 

resursberoendeteori, leder ovanstående fram till följande hypotes: 

 

H1: Det finns en ökad risk för att ekonomisk brottslighet förekommer inom små svenska 

aktiebolag om dessa inte har revisor. 

 
Revisorernas roll som kontrollfunktion vad gäller ekonomisk brottslighet har dock 

ifrågasatts och kritiserats (Hansen m.fl., 1996; Hassink m.fl., 2010; Hammersley, Johnstone 

& Kadous, 2011). Således går det att anföra vissa teoretiska och empiriska invändningar 

mot studiens uppställda hypotes. Med tanke på att revisionen nu gjorts frivillig för små 

aktiebolag (SFS 2010:834) kan, ur ett agentteoretiskt perspektiv, revisorns roll som 

kontrollfunktion gällande ekonomisk brottslighet i små aktiebolag ifrågasättas. Trots att 

ekonomisk brottslighet är allt mer vanligt i aktiebolag (Hogan m.fl., 2008; Zainudin & 

Hashim, 2016) är det sällan revisorer ställs inför situationen där mer allvarlig ekonomisk 

brottslighet förekommer (Loebbecke m.fl., 1989; Johnson m.fl., 1993; Hammersley, 2011). 
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Loebbecke m.fl. (1989) tillfrågade i en studie 121 revisorer, vilka i genomsnitt hade 19,5 års 

erfarenhet, hur ofta dessa påträffat allvarligare former av ekonomisk brottslighet inom bolag 

de reviderat. Resultatet visade att den genomsnittlige revisorn stött på ekonomisk 

brottslighet 3,1 gånger under karriären, vilket motsvarar 1,3 procent av revisorns samtliga 

uppdrag. Samtidigt visade Association of Certified Fraud Examiners (2016), i en 

undersökning som omfattade 2 410 fall av ekonomisk brottslighet, att revisorer endast 

upptäckte 3,8 procent av alla rapporterade fall av ekobrott. Forskare menar således att 

revisorer varken besitter lämplig erfarenhet eller kompetens för att hantera förekomsten av 

mer allvarlig ekonomisk brottslighet (Loebbecke m.fl., 1989; Johnson m.fl., 1993; 

Hammersley, 2011). Om bolagsledningen därtill enbart består av en eller ett fåtal personer 

ökar dessutom svårigheterna för revisorer att upptäcka ekobrott, vilket beror på att denna typ 

av bolag ofta präglas av bristande interna kontroller (Eilifsen, Messier & Glover, 2013, s. 

109).  
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5.	Empirisk	metod	
 

Detta kapitel inleds med en beskrivning av studiens forskningsmetod och forskningsdesign. 

Därefter följer en redogörelse av de statistiska metoder som använts, efter vilken en 

presentation av studiens urval följer. Slutligen beskrivs hur datainsamlingen skett samt hur 

data operationaliserats och etiska aspekter behandlas.  

 

5.1	Forskningsmetod	och	forskningsdesign	

Då syftet med studien är att förklara sambandet mellan revision och förekomsten av 

ekonomisk brottslighet i små svenska aktiebolag har en kvantitativ forskningsmetod valts. 

Valet av en kvantitativ metod motiveras av att vi i större utsträckning önskar kunna 

generalisera resultatet till andra situationer och grupper än de som omfattas av studien, 

vilket torde stärka studiens externa validitet (Bryman & Bell, 2013, s. 64 & 177). Vidare är 

statistisk generaliserbarhet, enligt Lukka och Kasanen (1995), en av styrkorna med 

kvantitativa metoder. Dock bör påpekas att studien endast omfattar svenska aktiebolag som 

inte omfattas av revisionsplikt (SFS 2005:551; SFS 2010:834). Således bör studien med viss 

försiktighet, i alla fall gällande dess empiriska resultat, generaliseras till andra typer av 

bolag eller till andra länder i vilka de rättsliga förhållandena kan vara annorlunda (jmfr. 

Lukka & Kasanen, 1995). Vad gäller teoretisk och analytisk generaliserbarhet torde dock 

studien i större utsträckning kunna generaliseras till andra situationer än de som är föremål 

för denna studie (Lukka & Kasanen, 1995). 

 

Ett stort antal tidigare studier har använt olika kvantitativa angreppssätt för att förklara 

förekomsten av ekonomisk brottslighet i bolag (Persons, 1995; Beasly, 1996; Bell & 

Carcello, 2002; Spathis, 2002; Kaminski, Sterling Wetzel & Guan, 2004; Dalnial m.fl., 

2014; Zainudin & Hashim, 2016). Flera av dessa studier har använt nyckeltal, utifrån 

information i de finansiella rapporterna, för att söka samband mellan uppvisade nyckeltal 

och förekomsten av ekonomisk brottslighet (Persons, 1995; Spathis, 2002; Dalnial m.fl., 

2014; Kaminski m. fl., 2014; Zainudin & Hashim, 2016). Eftersom vårt datamaterial till stor 

del utgörs av numerisk information, hämtade från de finansiella rapporterna, lämpar sig 

således en kvantitativ metod för denna studie (Saunders, Lewis & Thornhill, 2012, s. 162). 
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Val av forskningsdesign, för att förklara samband mellan nyckeltal och förekomsten av 

ekonomisk brottslighet i bolag, varierar i tidigare studier. Ett stort antal studier har använt 

tvärsnitt (se t.ex. Beasly, 1996; Beneish, 1999; Spathis, 2002; Spathis, Doumpos & 

Zopounidis, 2002; Dalnial m.fl., 2014; Zainudin & Hashim, 2016) men även longitudinell 

design (se t.ex. Persons, 1995; Kaminski m.fl., 2004) förekommer. Eftersom syftet med 

denna studie är att förklara sambandet mellan revision och förekomsten av ekonomisk 

brottslighet i små svenska aktiebolag lämpar sig en tvärsnittsdesign. Då vi är intresserade av 

att undersöka sambandet vid en given tidpunkt, samt studera flera fall, är en tvärsnittsstudie 

att föredra (Bryman & Bell, 2013, s. 77–78). Nackdelen med tvärsnitt är dock att endast 

relationen mellan variablerna går att studera medan orsaksriktning ej går att fastställa, vilket 

innebär att den interna validiteten blir lidande (Bryman & Bell, 2013, s. 64 & 78).  

 

Tidigare forskning har visat att samband finns mellan en dålig finansiell situation och 

förekomsten av ekonomisk brottslighet inom bolag (Palmrose, 1987; Stice, 1991; Beasley, 

1996; Beneish, 1999; Bell & Carcello, 2000; Spathis, 2002). Dock ackumuleras förluster 

över tid, varför en dålig finansiell situation ofta uppkommer successivt över flera 

räkenskapsår (Altman, 1968). Således hade ett alternativt angreppssätt varit att över tid 

undersöka sambandet mellan förändringen av nyckeltal och förekomsten av ekonomisk 

brottslighet. Utifrån ett sådant syfte hade en longitudinell studie varit att föredra då denna 

typ av forskningsdesign fångar upp faktorer som förändras över tid (Bryman & Bell, 2013, 

s. 82–83; Jacobsen, 2002, s. 107). Dock är denna studies syfte inte att förklara samband och 

förändringar över tid, varför en tvärsnittsdesign ändå valts. Vidare kräver longitudinella 

studier att data från flera tidsperioder insamlas, vilket ofta kräver mer resurser i form av tid 

och ökade kostnader (Bryman & Bell, 2013, s. 82). Då vårt empiriska material till stor del 

utgörs av domslut från de svenska tingsrätterna, för vilka tingsrätterna tar av avgift för att 

lämna ut (Domstolsverket, 2017), medför varje extra dom ytterligare kostnad. En 

tvärsnittsstudie är således mer kostnadseffektiv än en longitudinell studie.  

5.2	Statistisk	metod	

För att undersöka sambandet mellan revision och förekomsten av ekonomisk brottslighet i 

små svenska aktiebolag har denna studie tillämpat logistisk regression som primär statistisk 

metod. Med tanke på det stora bortfall som följer av de kontrollvariabler vi valt till den 
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logistiska regressionen (se mer under 5.4.1 Bortfall) har vi initialt gjort ett Chi2-test för att 

ytterligare säkerställa de statistiska resultaten. 

5.2.1	Chi2-test	

För att svara på studiens syfte används ett Chi2-test för att fastställa hur sambandet mellan 

revision och ekonomisk brottslighet ser ut (jmfr. Djurfeldt, Larsson & Stjärnhagen, 2010, s. 

197). Ett Chi2-test är lämpligt för att testa om en kvalitativ variabels frekvensfördelning 

avviker från den förväntade fördelningen i populationen som helhet (ibid). Chi2-testet 

bygger därmed på skillnaderna mellan de observerade frekvenserna i vårt urval i förhållande 

till de förväntade frekvenserna sett till hela populationen (Djurfeldt m.fl., 2010, s. 199). 

Inom forskning om ekonomisk brottslighet utfördes en liknande studie av Nia (2015) där 

denne med hjälp av t-test undersökte om det fanns skillnader i medelvärden gällande diverse 

nyckeltal och förekomsten av ekonomisk brottslighet i aktiebolag. För vår studie lämpar sig 

dock ett Chi2-test bättre än ett t-test då variablerna ”Ekonomisk brottslighet” respektive 

”Revisor” är kvalitativa (Djurfeldt m.fl., 2010). Vi har även använt Chi2-test i vår 

kompletterande analys (se kapitel 7). 

5.2.2	Logistisk	regression	

Den primära statistiska metoden i denna studie är logistisk regression. Till regressionen 

genomfördes även en univariat analys och en bivariat analys, allt med hjälp av 

statistikprogrammet SPSS. Då den beroende variabeln ”Ekonomisk brottslighet” är binär 

och endast kan anta två värden, det vill säga ”Ekobrott” respektive ”Ej Ekobrott”, lämpar sig 

en logistisk regression väl (Gujarati & Porter, 2009, s. 541–543). Valet av statistisk metod 

motiveras ytterligare av att logistisk regression är den mest förekommande metoden i 

liknande studier där forskare med hjälp av nyckeltal försökt förklara risken för att 

ekonomisk brottslighet förekommer inom bolag (Nagi, Hu, Wong, Chen & Sun, 2011; se 

även Tabell 1). Vidare menar Maddala (1991) att logistisk regression är att föredra om de 

båda urvalsgrupperna, för denna studie en grupp med bolag vars befattningshavare dömts 

för ett ekonomiskt brott och en grupp där ingen dömts, inte är helt proportionella i 

förhållande till hela populationen. Koefficienterna för de oberoende variablerna påverkas 

nämligen inte av oproportionella urval (Maddala, 1991). Beasly (1996) menar därtill att det 

är högst troligt att bolag där ekonomisk brottslighet förekommer är betydligt färre till antalet 

än bolag som bedrivs inom lagens riktlinjer.  
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Förutom logistisk regression är även neurala nätverk och probitmodeller vanligt 

förekommande statistiska metoder i studier om ekonomisk brottslighet (Nagi m.fl., 2011). 

Neurala nätverk ställer dock stora krav på forskare när det gäller själva nätets uppbyggnad 

(Fanning, Cogger & Srivastava, 1995). Probitmodellen är å andra sidan mycket lik den 

Tabell 1. Statistiska metoder i tidigare forskning om ekonomisk brottslighet
Metod Antal studier Författare

Logistisk regression 24

McKeown m.fl. (1991); Persons (1995); Beasly (1996); Eining 
m.fl. (1997); Summers & Sweeney (1998); Lee m.fl. (1999); 
Bell & Carcello (2000); Abbott m.fl. (2000); Spathis (2002); 
Rosner (2003); Lin m.fl. (2003); Erickson m.fl. (2006); Fich & 
Shivdasani (2007); Liou (2008); Bai m.fl. (2008); Gaganis 
(2009); Perols & Lougee (2011); Dechow m.fl. (2011); Perols 
(2011); Ravisankar m.fl. (2011) Clatworthy & Peel (2013), 
Dalnial m.fl. (2014); Kanapickiene & Grundiene (2015); 
Zainudin & Hashim (2016).

Neuralt nätverk 12

Fanning m.fl. (1995); Green & Choi (1997); Fanning & 
Cogger (1998); Feroz m.fl. (2000); Lin m.fl. (2003); Kirkos 
m.fl. (2007); Liou (2008); Liou & Yang (2008); Chen & Du 
(2009); Gaganis (2009); Ravisankar m.fl. (2011); Chen (2016).

Stödvektormaskin 6 Gaganis (2009); Cecchini m.fl. (2010); Pai m.fl. (2011); 
Ravisankar m.fl. (2011); Chen (2016); Kim m.fl. (2016).

Probitmodell 4 Stice (1991); Beneish (1999); Tarjo  & Herawati (2015); 
Repousis (2016).

Diskriminatanalys 4 Spathis m.fl. (2002); Kaminski m.fl. (2004); Liou & Yang 
(2008); Gaganis (2009).

Bayesiskt nätverk 3 Kirkos m.fl. (2007); Chen (2016); Kim m.fl. (2016).

CART 2 Kirkos m.fl. (2007); Bai m.fl. (2008).

Multinominell logistisk 
regression 2 Ettredge m.fl. (2010); Kim m.fl. (2016).

OLS-regression 2 Kamarudin m.fl. (2012); Dalnial m.fl. (2014).

Utilities additives 
discriminants

2 Spathis m.fl. (2002), Gaganis (2009).

Cutting plane algorithm 1 Dikmen & Kückükkocaglu (2010).

Qualitative response model 1 Hansen m.fl. (1996).

T-test 1 Nia (2015).

Chi-square Automatic 
Interaction Detector 1 Chen (2016).

Genetiska algortimer 1 Hoogs m.fl. (2007).
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logistiska regressionen (Gujarati & Porter, 2009, s. 571). Gujarati och Porter (2009, s. 571) 

menar dock att den logistiska regressionen är matematisk enklare, varför många forskare 

föredrar denna framför probitmodellen. Vidare är en fördel med logistisk regression att 

residualen inte måste vara normalfördelad (Djurfeldt & Barmark, 2009, s. 133). 

 

Totalt har vi under arbetet med denna uppsats identifierat 47 tidigare studier som försökt 

förklara risken för att ekonomisk brottslighet förekommer inom bolag. En sammanställning 

över dessa studier, och vilka statistiska metoder som använts, visas i Tabell 1 ovan. Att 

antalet studier i tabellen summeras till 68 beror på att ett flertal studier använt två eller flera 

statistiska metoder i samma studie (se t.ex. Spathis m.fl., 2002; Kirkos m.fl., 2007; Kim, 

Baik & Cho, 2016). 

 

En styrka med logistisk regression är att det går att beräkna oddskvoter och sannolikheter 

utifrån regressionens resultat, vilket också underlättar tolkningen av resultatet (Djurfeldt & 

Barmark, 2009). Genom sannolikhetsberäkningar kan dels sannolikheten för att tillhöra en 

viss grupp fastställas, men det går även att beräkna hur en förändring i en oberoende 

variabel, förutsatt att övriga oberoende variabler hålls konstanta, påverkar den beroende 

variabeln (Gujarati & Porter, 2009, s. 571). Med andra ord kan fastställas hur sannolikheten 

att tillhöra en viss kategori förändras vid en förändring i en oberoende variabel. I denna 

studie kan därmed beräknas hur sannolikheten förändras för att ekonomisk brottslighet 

förekommer i små aktiebolag givet en förändring i variabeln ”Revisor”, vilket ligger i linje 

med uppsatsen syfte. Att beräkna hur sannolikheten att tillhöra en viss grupp förändras givet 

en förändring i en oberoende variabel brukar benämnas som marginaleffekt (Gujarati & 

Porter, 2009, s. 571). Således mäter marginaleffekten förändringen i den beroende variabeln 

(yi) när den oberoende variabeln (xi) ändras med en enhet. Med fördel kan därmed logistisk 

regression användas som statistisk metod för att besvara uppsatsens forskningsfråga, det vill 

säga hur avsaknad av revisor påverkar risken för att ekonomisk brottslighet förekommer i 

små svenska aktiebolag. För mer utförlig beräkning av marginaleffekten hänvisas till Bilaga 

1. 
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5.3	Urval	

Studien behandlar små aktiebolag, vilka enligt 9:e kapitlet 1§ Aktiebolagslagen (SFS 

2005:551) inte omfattas av revisionsplikt. Bolagen har sedermera delats in i två 

urvalsgrupper: en grupp med bolag där någon befattningshavare fällts för ett ekonomiskt 

brott (”Ekobrotts”-bolag) i tingsrätt under 2015 samt en grupp med bolag där ingen fällts 

(”Ej Ekobrotts”-bolag). Anledningen till att 2015 valts som undersökningsår är för att 

säkerställa att så många aktiebolag som möjligt lämnat in årsredovisningen till 

Bolagsverket. Små aktiebolag med bokslutsdatum 31 december måste senast lämna in 2016 

års årsredovisning den 31 juli 2017 (Bolagsverket, 2017b), vilket är efter denna studies 

genomförande. Således finns risk att årsredovisningar avseende 2016 inte finns tillgängliga 

när denna studie genomförs. Därmed är 2015 det år som är närmast i tiden där alla bolag 

som kan bli aktuella för studien enligt lag ska ha lämnat in årsredovisning till Bolagsverket. 

 

För att säkerställa att aktiebolag vars befattningshavare fällts för ett ekonomiskt brott under 

år 2015 inkluderas i studien har ett stratifierat urval gjorts. Till skillnad mot ett obundet 

slumpmässigt urval, där risk finns att små aktiebolag som fällts för ekobrott inte inkluderas i 

studien, säkerställer ett stratifierat urval att gruppen med bolag som fällts för ekobrott 

inkluderats i studien (jmfr. Djurfeldt, m.fl., 2010). Vidare menar Beasly (1996) att det är 

högst troligt att bolag som fälls för ekonomiska brott till antalet är betydligt färre än bolag 

som inte fälls. Således undviks problematiken med att fällda bolag inte representeras i 

studien genom ett stratifierat urval (Djurfeldt m.fl., 2010). Därtill har fällande domar från 

2015 där brottet avser räkenskapsår innan revisionsplikten avskaffades exkluderats från 

studien. Detta för att säkerställa att inget bolag i urvalet omfattas av revisionsplikt. För 

gruppen med små aktiebolag vars befattningshavare inte fällts för något ekonomiskt brott 

under år 2015 har ett slumpmässigt urval gjorts, vilket innebär att alla bolag i populationen 

haft lika stor chans att komma med urvalet (ibid). Djurfeldt m.fl. (2010) menar att värden 

som erhålls ur ett obundet slumpmässigt urval är en direkt skattning, förvisso med viss 

statistisk felmarginal, av den totala populationen och således att föredra. Såväl Spathis 

(2002) som Kaminski m.fl. (2004) menar dock att en svaghet med denna typ av urval är att 

det inte går att garantera att bolag som inte fällts under undersökningsperioden aldrig 

tidigare, eller senare, fällts för ekobrott. Vidare kan ej garanteras att ingen form av 

ekonomisk brottslighet förekommit i bolag som inte fällts – ekobrotten har kanske inte 

upptäckts (Spathis, 2002; Kaminski m.fl., 2004). 
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I tidigare studier har storleken på de båda urvalsgrupperna, det vill säga ”Ekobrott” kontra 

”Ej Ekobrott”, varierat. I en del studier har grupperna varit lika stora till antalet (se t.ex. 

Persons, 1995; Spathis, 2002; Kirkos m.fl., 2007; Dalnial m.fl., 2014; Zainudin & Hashim, 

2016) medan i andra studier har gruppen för “Ej Ekobrott” varit större än gruppen 

”Ekobrott” (se t.ex. Fanning & Cogger, 1998; Bell & Carcello, 2000; Lin, Hwang & Becker 

2003; Erickson, Hanlon & Maydew, 2006). Vi har valt att använda två lika stora grupper, 

vilket vi uppfattat vara den vanligaste urvalstekniken i tidigare forskning. Som tidigare 

påpekats torde det dock inte påverka studiens reliabilitet och validitet om urvalsgrupperna 

inte är proportionella i förhållande till hela populationen (Maddala, 1991). 

 

Saunders m.fl. (2012, s. 266) rekommenderar att urvalet i en studie minst bör vara 383 

observationer stort för att uppnå 95-procentig konfidensnivå om den totala populationen är 

mellan 100 000 och 1 000 000, inom vilket intervall det totala antalet registrerade små 

aktiebolag i Sverige finns enligt databasen Retriever Business (2017). Antalet små 

aktiebolag vars befattningshavare fällts för något ekonomiskt brott i tingsrätt under 2015 

uppgår till 298 stycken. Vidare har vi även inkluderat 298 bolag i kontrollgruppen, vilket 

ger ett totalt urval om 596 bolag. Således överstiger urvalet med god marginal Saunders 

m.fl. (2012, s. 266) rekommenderade nivå. 

5.4	Datainsamling	

Datainsamlingen till denna studie har skett i tre steg och allt empiriskt material består av 

sekundärdata. I ett första steg kontaktades alla Sveriges 48 tingsrätter. Från tingsrätterna 

begärde vi ut samtliga avgjorda domar avseende ekonomisk brottslighet från och med 1 

januari 2015 till och med 31 december 2015. Denna insamling gjordes primärt den 7 mars 

2017. De tingsrätter från vilka vi inom en veckas tid inte erhållit domar kontaktades återigen 

den 13 mars 2017. Totalt erhölls från tingsrätterna 964 domslut via krypterade e-mail. Då 

tingsrätterna inte sorterar domslut efter bolagstyp fick vi själva kategorisera domsluten. 

Efter denna kategorisering kvarstod 291 domslut som avsåg ekonomiska brott inom små 

aktiebolag begångna efter att revisionsplikten avskaffats. Att antalet fällda aktiebolag, som 

uppgår till 298, överstiger antalet domar beror på att några domar avser personer som drivit 

flera aktiebolag samtidigt och dömts för ekonomiska brott i mer än ett av dessa bolag. I 

Bilaga 2 framgår fördelningen av brottstyper som ingår i denna studie. Utöver 

kategoriseringen av brottstyper har vi även i samtliga domar hämtat information huruvida de 
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tilltalade dömts på grund av oaktsamhet eller uppsåt. Värt att notera är att vi erhöll ett fåtal 

domar som inte avsåg ekonomisk brottslighet, utan som felklassificerats av tingsrätterna och 

således har dessa domslut exkluderats från denna studie. 

 

I ett andra steg hämtades, från databasen Retriever Business, årsredovisningarna för 

samtliga små aktiebolag där en befattningshavare fällts för ett ekonomiskt brott under 2015. 

Först och främst säkerställdes, genom manuella kontroller, att bolagen inte uppfyller kraven 

för revisionsplikt enligt 9:e kapitlet 1§ Aktiebolagslagen (SFS 2005:551). Från 

årsredovisningarna har sedermera information om företagens finansiella ställning och 

resultat hämtats samt uppgifter om bolagen i fråga har revisor eller ej. Eftersom domslut 

från tingsrätterna 2015 kan avse brott begångna tidigare än 2015 har i dessa fall 

årsredovisningen för det räkenskapsår brottet avser hämtats och använts i denna studie. Om 

brottet i fråga avser flera räkenskapsperioder har senast tillgängliga årsredovisning använts. 

23 procent av samtliga domar avser brott begångna under räkenskapsåret 2011, 36 procent 

avser 2012, 30 procent av 2013 och 11 procent avser 2014. Om bolagen i fråga haft brutet 

räkenskapsår har vi klassificerat dessa bolag till det kalenderår då räkenskapsåret slutar. 

Fördelningen framgår av Tabell 2, nedan. 

 
I steg tre hämtades, från Retriever Business, årsredovisningar från bolag där ingen 

befattningshavare fällts för något ekonomiskt brott i tingsrätt under 2015. Eftersom antalet 

bolag som väljer bort revisorn successivt har ökat (Marténg, 2014) har vi i gruppen för 

bolag som inte dömts valt att använda samma procentuella fördelning gällande räkenskapsår 

som i gruppen med fällda bolag. Således torde inte den generella förändringen vad gäller 

små aktiebolags val att anlita revisor eller ej påverka studiens resultat. Från Retriever 

Business framgår att det 2011 fanns 152 195 registrerade aktiebolag som inte var 

revisionspliktiga, 2012 fanns 178 701 bolag, 2013 fanns 207 875 och 2014 fanns 240 654 

bolag. Alla dessa bolag laddades hem i excel-dokument och med hjälp av Excels 

slumpgenerator valdes 298 bolag ut fördelade mellan de olika räkenskapsåren, vilket 

Tabell 2. Datainsamling och urval

2011 (23%) 2012 (36%) 2013 (30%) 2014 (11%) Totalt (100%)
Total population (små aktiebolag) 152 195 178 701 207 875 240 654
Stratifierat urval (Ekobrott) 69 107 89 33 298
Slumpmässigt urval (Ej Ekobrott) 69 107 89 33 298

Totalt urval 138 214 178 66 596
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framgår av Tabell 2. Vi säkerställde även att inget bolag förekommer två gånger i studien 

genom att manuellt kontrollera för dubbletter. Liksom för bolag som fällts för ekonomiska 

brott har från årsredovisningarna i bolag där ingen befattningshavare dömts hämtats 

information om företagens finansiella ställning och resultat. Därtill har uppgifter om 

bolagen i fråga har revisor eller ej för aktuellt räkenskapsår inhämtats. Datainsamlingen 

skedde den 4 april 2017. 

 

Större delen av vår data har inhämtats från databasen Retriever Business. Dock finns viss 

kritik riktad mot databaser. Saunders m.fl. (2012, s. 263) menar att databaser riskerar vara 

inkompletta och att informationen ibland kan vara felaktig. Retriever Business är en 

företagsdatabas som tillhandahåller bokslutsinformation för svenska företag och koncerner 

(Linköpings universitet, 2017). Bokslutsinformationen, inklusive revisionsberättelse, är i sin 

tur hämtad från Bolagsverket. Det finns i databasen även information om bolagen i fråga 

omfattas av revisionsplikt eller ej. Dock har vi under inhämtningen av data upptäckt att 

Retriever Business innehåller en del felaktigheter. Bland annat har bolag som egentligen 

inte omfattas av obligatorisk revisionsplikt klassats som revisionspliktiga samtidigt som 

bolag som är revisionspliktiga klassats som icke revisionspliktiga. För att stärka denna 

studies reliabilitet har manuella kontroller gjorts för att säkerställa att de bolag som 

sedermera valts ut till studien inte omfattas obligatorisk revisionsplikt. Viss risk finns dock 

att bolag som i Retriever Business felaktigt klassificerats som revisionspliktiga, men som 

egentligen ej är detta, inte haft möjlighet att väljas ut till studien. 

5.4.1	Bortfall	

Då vi genomfört dels ett Chi2-test och dels analyserat vår data med logistisk regression har 

bortfall skett i två steg. All data har för samtliga bolag i studien manuellt kontrollerats. För 

en stor del av bolagen saknades årsredovisning för aktuellt år. Med anledning av utebliven 

årsredovisning kunde i 23 fall inte med säkerhet fastställas huruvida bolagen enligt 9:e 

kapitlet 1§ Aktiebolagslagen (SFS 2005:551) omfattades av frivillig revision, varför dessa 

bolag exkluderades. Totalt exkluderades 23 bolag till Chi2-testet, vilket innebär att totalt 573 

bolag av de totalt 596 bolagen kunde användas till detta test. Av de 573 bolagen avser 298 

gruppen ”Ej Ekobrott” och 275 gruppen ”Ekobrott”, vilket framgår av Figur 1 på kommande 

sida. 
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Då vi i den logistiska regressionen har inkluderat kontrollvariabler bestående av 

räkenskapsinformation från bolagens årsredovisningar har detta medfört ytterligare bortfall. 

I gruppen bolag vars befattningshavare fällts för något ekonomiskt brott saknades i 129 fall 

årsredovisning för det räkenskapsår som brottet avser, varför dessa exkluderats till den 

logistiska regressionen. I flera fall berodde detta bortfall på att bolagen i fråga inte upprättat 

någon årsredovisning och således fällts för bokföringsbrott. Därmed har ingen 

räkenskapsinformation kunnat inhämtas från dessa bolag. I gruppen med bolag där 

ekonomisk brottslighet inte förekommit uppstod dock inte detta problem. Vidare har vi i 18 

fall inte kunnat fastställa huruvida bolagen har revisor eller ej. I dessa bolag framgår av 

årsstämmoprotokollet, alternativt i notförteckningen, att bolaget har vald revisor. Dock har 

ingen revisionsberättelse bifogats årsredovisningen, varför dessa bolag exkluderats från 

datamaterialet. Totalt 28 bolag i vårt urval hade inte någon omsättning under det 

räkenskapsår som avses i studien. Då vi valt att logaritmera omsättningen som ett mått på 

företagens storlek (se mer nedan under 5.5.2.3 Kontrollvariabler logistisk regression) har 

även dessa 28 bolag exkluderats då logaritmen av noll är ett odefinierat tal. Förvisso hade en 

möjlighet varit att addera ett lågt värde (till exempel 0,001) till samtliga bolags omsättning 

för att undvika ogiltiga tal. För att inte manipulera några siffror har vi dock valt att inte göra 

detta, varför 28 bolag exkluderades. Från de 573 bolag som kunde användas i Chi2-testet föll 

ytterligare 175 bolag bort till den logistiska regressionen. Av de totalt 398 bolag som 

Ekobrott 298
Ej Ekobrott 298
Totalt 596 Orsak Ekobrott Ej Ekobrott Totalt

Ej fastställbar storlek 23 0 23
Totalt bortfall 23 0 23

Ekobrott 275
Ej Ekobrott 298
Totalt 573 Orsak Ekobrott Ej Ekobrott Totalt

Årsredovisning saknas 129 0 129
Revisionsberättelse saknas 4 14 18
Nollvärde i räkenskaper 12 16 28
Totalt bortfall 145 30 175

Ekobrott 130
Ej Ekobrott 268
Totalt 398

Figur 1. Bortfallsanalys

Logistisk Regression

Totalt Urval

Bortfall 1

Kvarvarande till Chi2-test

Kvarvarande till

Bortfall 2
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inkluderades i den logistiska regressionen tillhör 130 gruppen ”Ekobrott” och 268 gruppen 

”Ej Ekobrott”. 

 

Som framgår av Figur 1 ovan kvarstår efter bortfall 573 små aktiebolag till Chi2-testet och 

398 bolag till den logistiska regressionen. Totalt bortfall till den logistiska regressionen är 

således 198 bolag stort, varav 168 avser gruppen med bolag där ekonomisk brottslighet 

förekommit och 30 bolag i kontrollgruppen. Djurfeldt m.fl. (2010) menar att det är viktigt 

att analysera bortfallet och om detta tycks vara systematiskt. I vårt fall kan konstateras att 

viss systematik i bortfallet finns då 84 procent av bortfallet avser gruppen där ekonomisk 

brottslighet förekommit. Samtidigt menar dock Beasly (1996) att det är högst troligt att 

aktiebolag i en total population som fälls för ekonomiska brott till antalet är betydligt färre 

än bolag som inte fälls. Således torde det inte påverka studiens resultat i större utsträckning 

att det slutliga urvalet för bolag där ekonomisk brottslighet förekommit är mindre än 

kontrollgruppen. Den logistiska regressionens reliabilitet kan dock påverkas negativt av det 

stora bortfallet (Bryman & Bell, 2013, s. 170–172), varför vi finner Chi2-testet som ett 

nödvändigt komplement. 

5.5	Operationalisering	

Då vi valt två olika statistiska metoder, Chi2-test respektive logistisk regression, för att 

besvara studiens syfte följer nedan operationaliseringen till de två metoderna. Värt att notera 

är att den beroende variabeln ”Ekonomisk brottslighet” operationaliserats på samma sätt i 

båda metoderna medan vissa skillnader finns i den oberoende variabeln ”Revisor”. 

Anledningen till att ”Revisor” operationaliserats på två olika sätt är att minimera bortfallet 

till Chi2-testet. Således har en något vidare definition av variabeln ”Revisor” använts till 

Chi2-testet. Nackdelen med valda definition är dock att bolag som har vald revisor kanske 

ändå inte har reviderats. Vad gäller den logistiska regressionen medför en snävare definition 

av ”Revisor” att bolagen med större säkerhet klassificerats rätt, samtidigt är dock en nackdel 

att bortfallet blir större jämfört med Chi2-testet. 
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5.5.1	Operationalisering	Chi2-test	

5.5.1.1	Beroende	variabel	Chi2-test	

• Ekonomisk brottslighet. Studiens beroende variabel är ”Ekonomisk brottslighet”, vilken 

har operationaliserats som en dummyvariabel där ”Ekobrott” kodats som (1) och ”Ej 

Ekobrott” kodats som (0). Huruvida ett företag klassats till kategorin ”Ekobrott” eller ”Ej 

Ekobrott” har avgjorts av de tingsrättsdomar som vår data består av. Bolag där en 

befattningshavare fällts för ett ekonomiskt brott under 2015 har erhållit (1) och övriga bolag 

har erhållit (0). Vidare lämpar sig dummyvariabler väl när den beroende variabeln är 

kvalitativ och inte antar kontinuerliga värden (Djurfeldt & Barmark, 2009, s. 110 & 125), 

vilket är fallet med variabeln ”Ekonomisk brottslighet”. Att operationalisera ”Ekonomisk 

brottslighet” som en dummyvariabel är även i linje med hur tidigare forskning hanterat 

denna variabel (se t.ex. Beasly 1996; Summers & Sweeney, 1998; Spathis, 2002; Zainudin 

& Hashim, 2016). 

5.5.1.2	Oberoende	variabel	Chi2-test	

• Revisor. Eftersom studiens syfte är att förklara sambandet mellan revision och 

förekomsten av ekonomisk brottslighet är den oberoende variabeln ”Revisor”. Liksom den 

beroende variabeln operationaliserades även den oberoende variabeln som en 

dummyvariabel där bolag med revisor kodats som (1) och i annat fall som (0). Gällande 

variabeln ”Revisor” har till Chi2-testet utifrån Bolagsverkets register fastställts huruvida ett 

bolag har revisor eller ej. Bolag som enligt Bolagsverkets register har vald revisor vid 

utgången av det räkenskapsår som avses i studien har kategoriserats till gruppen ”Revisor” 

och i annat fall klassats till gruppen ”Ej Revisor”. Enligt vår hypotes (H1) förväntar vi oss 

en ökad risk för förekomsten av ekonomisk brottslighet inom små svenska aktiebolag om 

dessa inte har revisor. Med andra ord förväntar vi oss att ekonomisk brottslighet i större 

utsträckning förekommer inom bolag som inte reviderats. 

5.5.2	Operationalisering	logistisk	regression	

Till denna studie har en modell utvecklats för att undersöka sambandet mellan revision och 

förekomsten av ekonomisk brottslighet inom små svenska aktiebolag. Studien kompletterar 

således tidigare forskning som med hjälp av de finansiella rapporterna och genom 
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nyckeltalsanalys försökt finna faktorer som indikerar att ekonomisk brottslighet förekommer 

inom företag (se t.ex. Persons, 1995; Hansen m.fl., 1996; Beneish, 1999; Hogan m.fl., 2008; 

Spathis, 2002). Denna typ av analys har sin grund i konkursprognostisering (Altman, 1968; 

Beaver, 1968) då det visats att risken ökar för att ekonomisk brottslighet förekommer om 

företag befinner sig i en dålig finansiell situation (Palmrose, 1987; Stice, 1991; Beasley, 

1996; Beneish, 1999; Bell & Carcello, 2000; Spathis, 2002). 

 

För att nyckeltalsanalys ska bli meningsfull krävs dock att samtliga relevanta aspekter av 

bolagen i fråga tas hänsyn till (Courtis, 1978). Tidigare forskning har, genom olika 

statistiska metoder, identifierat ett antal variabler och nyckeltal vars karaktär gör dem lättare 

att manipulera, varför dessa ses som starka indikatorer på att ekonomisk brottslighet 

förekommer (se t.ex. Kreutzfeldt & Wallace, 1986; Loebbecke m.fl., 1989; Persons, 1995; 

Beneish, 1999; Bell & Carcello, 2000; Spathis, 2002). Under arbetet med denna uppsats har 

vi funnit 47 tidigare studier som med hjälp av diverse nyckeltal och tillväxtmått försökt 

identifiera de mest relevanta indikatorerna på att ekonomisk brottslighet förekommer inom 

bolag. Totalt har vi identifierat 97 nyckeltal och tillväxtmått i tidigare studier. De 20 mest 

förekommande nyckeltalen och tillväxtmåtten redovisas i Tabell 3 nedan. Vår modell 

inkluderar sedermera fem av de 20 vanligaste nyckeltalen samt variablerna ”Storlek” och 

”Dålig finansiell hälsa”. Courtis (1978) menar att risk för multikollinearitet finns om många 

nyckeltal med liknande täljare respektive nämnare förekommer i samma modell, varför vi 

valt nyckeltal som fångar olika delar av företagens prestation och finansiella ställning. 

Vidare menar Peduzzi, Concato, Kemper, Holford och Feinstein (1996) att risken för 

systematiska fel ökar drastiskt om tio, eller färre, observationer per variabel används i en 

logistisk regression. Peduzzi m.fl. (1996) rekommenderar därtill att minst 25 observationer 

per variabel bör användas. Då vår modell totalt har åtta förklaringsvariabler (en oberoende 

och sju kontrollvariabler) samtidigt som urvalet, efter bortfall, är 398 stort överstiger antalet 

observationer per variabel med god marginal 25. 

5.5.2.1	Beroende	variabel	logistisk	regression	

• Ekonomisk brottslighet. Gällande den beroende variabeln ”Ekonomisk brottslighet” har 

denna operationaliserats helt i likhet med den beroende variabeln i Chi2-testet (se 5.5.1.1 

Beroende variabel Chi2-test). Med andra ord har bolag där någon befattningshavare fällts för 
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ett ekonomiskt brott i tingsrätt under 2015 klassats till kategorin ”Ekobrott” och erhållit (1) 

och övriga bolag klassats till ”Ej Ekobrott” och erhållit (0). 

5.5.2.2	Oberoende	variabel	logistisk	regression	

• Revisor. Till skillnad mot operationaliseringen i Chi2-testet (se 5.5.1.2 Oberoende variabel 

Chi2-test) har vi gjort en något snävare definition av variabeln ”Revisor” till den logistiska 

regressionen. Istället för att enbart kontrollera om registrerad revisor finns för respektive 

bolag har vi till den logistiska regressionen kontrollerat om revisionsberättelse finns bifogad 

till årsredovisningen. Således har vi till den logistiska regressionen med större säkerhet 

kunnat fastställa om bolagen i fråga de facto blivit reviderade eller ej. Om en underskriven 

revisionsberättelse finns av antingen en auktoriserad eller godkänd revisor har antagandet 

gjorts att bolaget i fråga har en revisor och således kodats som (1). I annat fall har bolaget 

kodats som (0). Med andra ord har den beroende variabeln kodats på samma sätt som i Chi2-

testet, det vill säga som en dummyvariabel, men definitionen av att ha revisor är något 

snävare. Att koda ”Revisor” som en dummyvariabel är även i linje med en studie gjord av 

Clatworthy och Peel (2013) när de undersökte förekomsten av fel i de finansiella 

rapporterna. Enligt vår hypotes (H1) förväntar vi oss en ökad risk för förekomsten av 

ekonomisk brottslighet inom små svenska aktiebolag om dessa inte har revisor. Med andra 

ord förväntar vi oss att ekonomisk brottslighet i större utsträckning förekommer inom bolag 

som inte reviderats. 

5.5.2.3	Kontrollvariabler	logistisk	regression	

Nedan redogörs för studiens kontrollvariabler, vilka bygger på de variabler som använts i 

tidigare studier om ekonomisk brottslighet. I Tabell 3 nedan framgår de 20 mest 

förekommande nyckeltalen i tidigare studier. 
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Tabell 3. 20 vanligaste nyckeltalen och tillväxtmåtten i tidigare forskning om ekonomisk brottslighet
Metod Antal studier Författare

21

McKeown m.fl. (1991); Persons (1995); Summers & Sweeney (1998); 
Spathis (2002); Spathis m.fl. (2002); Kaminski m.fl. (2004); Erickson 
m.fl. (2006); Fich & Shivdasani (2007); Hoogs m.fl. (2007); Kirkos m.fl. 
(2007); Bai m.fl. (2008); Liou & Yang (2008); Chen & Du (2009); 
Gaganis (2009); Ettredge m.fl. (2010); Dechow m.fl. (2011); Pai m.fl. 
(2011); Perols & Lougee (2011); Ravisankar m.fl. (2011); Kanapickiene 
& Grundiene (2015); Chen (2016).

Omsättningstillväxt 21

Stice (1991); Hansen m.fl. (1996); Fanning & Cogger (1998); Summers & 
Sweeney (1998); Beneish (1999); Lee m.fl. (1999); Rosner (2003); Tarjo 
& Herawati (2005); Erickson m.fl. (2006); Hoogs m.fl. (2007); Kirkos 
m.fl. (2007); Bai m.fl. (2008); Chen & Du (2009); Gaganis (2009); 
Dikmen & Kückükkocaoglu (2010); Ettredge m.fl. (2010); Perols (2011); 
Perols & Lougee (2011); Ravisankar m.fl. (2011); Chen (2016); Repousis 
(2016).

20

Persons (1995); Spathis (2002); Spathis m.fl. (2002); Kaminski m.fl. 
(2004); Hoogs m.fl. (2007); Kirkos m.fl. (2007); Chen & Du (2009); 
Gaganis (2009); Dikmen & Kückükkocaoglu (2010); Ettredge m.fl. 
(2010); Pai m.fl. (2011); Perols (2011); Perols & Lougee (2011); 
Ravisankar m.fl. (2011); Clatworthy & Peel (2013); Dalnial m.fl. (2014); 
Kanapickiene & Grundiene (2015); Nia (2015); Chen (2016); Zainudin & 
Hashim (2016).

17

Persons (1995); Fanning & Cogger (1998); Lee m.fl. (1999); Spathis 
(2002); Spathis m.fl. (2002); Kaminski m.fl. (2004); Hoogs m.fl. (2007); 
Kirkos m.fl. (2007); Bai m.fl. (2008); Liou & Yang (2008); Gaganis 
(2009); Pai m.fl. (2011); Perols (2011); Dalnial m.fl. (2014); 
Kanapickiene & Grundiene (2015); Nia (2015); Zainudin & Hashim 
(2016).

16

Fanning & Cogger (1998); Spathis (2002); Spathis m.fl. (2002); Kaminski 
m.fl. (2004); Kirkos m.fl. (2007); Liou (2008); Chen & Du (2009); Pai 
m.fl. (2011); Perols (2011); Ravisankar m.fl. (2011); Dalnial m.fl. (2014); 
Kanapickiene & Grundiene (2015); Nia (2015); Chen (2016); Kim m.fl. 
(2016); Zainudin & Hashim (2016). 

16

Fanning & Cogger (1998); Lee m.fl. (1999); Feroz m.fl. (2000); Spathis 
(2002); Spathis m.fl. (2002); Lin m.fl. (2003); Kirkos m.fl. (2007); Bai 
m.fl. (2008); Gaganis (2009); Dikmen & Kückükkocaoglu (2010); Pai 
m.fl. (2011); Perols (2011); Dalnial m.fl. (2014); Kanapickiene & 
Grundiene (2015); Nia (2015); Zainudin & Hashim (2016).

14

Stice (1991); Persons (1995); Fanning & Cogger (1998); Spathis (2002); 
Rosner (2003); Kaminski m.fl. (2004); Kirkos m.fl. (2007); Chen & Du 
(2009); Gaganis (2009); Pai m.fl. (2011); Ravisankar m.fl. (2011); 
Kanapickiene & Grundiene (2015); Nia (2015); Zainudin & Hashim 
(2016).

14

Summers & Sweeney (1998); Fanning & Cogger (1998); Lee m.fl. (1999); 
Spathis m.fl. (2002); Kaminski m.fl. (2004); Kirkos m.fl. (2007); Bai m.fl. 
(2008); Chen & Du (2009); Gaganis (2009); Dikmen & Kückükkocaoglu 
(2010);  Pai m.fl. (2011); Perols (2011); Dalnial m.fl. (2014); 
Kanapickiene & Grundiene (2015).
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• Kundfordringar/Omsättning. Att bokföra intäkter innan de intjänats, och således öka 

omsättningen, kan visas i form av kraftigt ökade kundfordringar (Fanning & Cogger, 1998). 

Feroz, Kwon, Pastena och Park (2000) visade att en övervärdering av posten kundfordringar 

är en av de vanligaste typerna av räkenskapsmanipulation. Flertalet forskare menar därtill att 

kundfordringarnas karaktär gör denna bokföringspost lätt att manipulera då en del subjektiva 

bedömningar måste göras, till exempel vad gäller befarade kundförluster (Stice, 1991; 

13

Stice (1991); Persons (1995); Green & Choi (1997); Fanning & Cogger 
(1998); Lin m.fl. (2003); Kaminski m.fl. (2004); Hoogs m.fl. (2007); Liou 
(2008); Perols (2011); Ravisankar m.fl. (2011); Kanapickiene & 
Grundiene (2015); Chen (2016); Kim m.fl. (2016).

13

Persons (1995); Spathis (2002); Spathis m.fl. (2002); Rosner (2003); 
Kaminski m.fl. (2004); Hoogs m.fl. (2007); Kirkos m.fl. (2007); Gaganis 
(2009); Pai m.fl. (2011); Dalnial m.fl. (2014); Kanapickiene & Grundiene 
(2015); Nia (2015); Zainudin & Hashim (2016). 

13

McKeown m.fl. (1991); Persons (1995); Kaminski m.fl. (2004); Liou 
(2008); Liou & Yang (2008); Chen & Du (2009); Gaganis (2009); 
Ravisankar m.fl. (2011); Dalnial m.fl. (2014); Kanapickiene & Grundiene 
(2015); Nia (2015); Chen (2016); Zainudin & Hashim (2016).

12

Spathis (2002); Spathis m.fl. (2002); Rosner (2003); Kaminski m.fl. 
(2004); Hoogs m.fl. (2007); Kirkos m.fl. (2007); Bai m.fl. (2008); Pai 
m.fl. (2011); Dalnial m.fl. (2014); Kanapickiene & Grundiene (2015); Nia 
(2015); Zainudin & Hashim (2016).

10
Fanning & Cogger (1998); Kaminski m.fl. (2004); Hoogs m.fl. (2007); 
Kirkos m.fl. (2007); Bai m.fl. (2008); Chen & Du (2009); Perols (2011); 
Ravisankar m.fl. (2011); Kanapickiene & Grundiene (2015); Chen (2016).

Förändring av 
kundfordringar

10
Rosner (2003); Hoogs m.fl. (2007); Kirkos m.fl. (2007); Bai m.fl. (2008); 
Liou (2008); Chen & Du (2009); Dechow m.fl. (2011); Perols & Lougee 
(2011); Ravisankar m.fl. (2011).

9
McKeown m.fl. (1991); Hoogs m.fl. (2007); Kirkos m.fl. (2007); Liou 
(2008); Liou & Yang (2008); Gaganis (2009); Ravisankar m.fl. (2011); 
Kanapickiene & Grundiene (2015); Chen (2016).

9
McKeown m.fl. (1991); Kaminski m.fl. (2004); Kirkos m.fl. (2007); Liou 
(2008); Gaganis (2009); Pai m.fl. (2011); Ravisankar m.fl. (2011); 
Kanapickiene & Grundiene (2015); Chen (2016).

8
Green & Choi (1997); Lin m.fl. (2003); Kaminski m.fl. (2004); Hoogs 
m.fl. (2007); Chen & Du (2009); Gaganis (2009); Perlos (2011); 
Kanapickiene & Grundiene (2015).

7
Spathis m.fl. (2002); Spathis (2002); Kirkos m.fl. (2007); Chen & Du 
(2009); Gaganis (2009); Ravisankar m.fl. (2011); Kanapickiene & 
Grundiene (2015).

Förändring av 
lager

7 Lee m.fl. (1999); Rosner (2003); Liou (2008); Bai m.fl. (2008); Chen & 
Du (2009); Dechow m.fl. (2011); Kim m.fl. (2016).

6 Persons (1995); Lee m.fl. (1999); Kaminski m.fl. (2004); Bai m.fl. (2004); 
Clatworhy & Peel (2013); Kanapickiene & Grundiene (2015).

8ö,+%4+($./#$%
!"#$%#	-$./#$%

-)6*9",*,/61$,
!"#$%#	-$./#$%

234ä##6/614#/%%1.
!"#$%#	-$./#$%

Å,+#4	8+4)%#$#
234ä##6/61

=6%ä116/614#/%%1.
!"#$%#	-$./#$%

0/(>/*$	3+*+%
!"#$%#	-$./#$%

234ä##6/614#/%%1.
-",#9,/4#/1$	'()%*+,

?,)##",+4)%#$#
!"#$%#	-$./#$%

?,)##",+4)%#$#
234ä##6/61

:@	)#*+%$*	>/64#
!"#$%#	-$./#$%



 37 

Persons, 1995; Summers & Sweeney, 1998; Spathis; 2002; Dalnial m.fl., 2014). I denna studie 

har vi, i likhet med många tidigare studier (se Tabell 3), valt att använda nyckeltalet 

”Kundfordringar/Omsättning”. Precis som Fanning & Cogger (1998) förväntar vi oss en ökad 

risk för ekonomisk brottslighet om bolag har en större andel kundfordringar. 

 

Vanligare än att undersöka kundfordringarnas förhållande till omsättningen är dock att se till 

omsättningstillväxt. I tidigare studier har nämligen kraftig omsättningstillväxt konstaterats 

vara en indikation på att ekonomisk brottslighet förekommer inom ett aktiebolag eftersom 

företag i en dålig finansiell situation kan vara för aggressiva med sin intäktsredovisning 

(Loebbecke m.fl., 1989; Summers & Sweeney, 1998; Bell & Carcello, 2000; Erickson m.fl., 

2006). Dock har vi inte valt att inkludera omsättningstillväxt i vår modell eftersom flera av 

bolagen i vårt urval endast har årsredovisning från ett räkenskapsår tillgänglig, varför 

bortfallet hade blivit allt för stort om detta mått inkluderats i studien. 

 

• Omsättning/Totalt Kapital. En hög omsättning kan indikera att företag intäktsredovisar för 

tidigt eller redovisar intäkter som inte existerar (Persons 1995; Spathis, 2002). En svag 

omsättning kan samtidigt indikera att företag har svårt att generera intäkter, vilket kan 

motivera att ekonomiska brott begås (Dalnial m.fl., 2014). Flera studier har använt 

omsättning som en indikator på ekonomisk brottslighet och ställt posten i förhållande till 

företags totala kapital (se t.ex. Persons 1995; Fanning & Cogger, 1998; Spathis, 2002; 

Kirkos m.fl., 2007; Dalnial m.fl., 2014; Zainudin & Hashim, 2016). Såväl Kreutzfeldt och 

Wallace (1986) som Persons (1995) förväntade sig en ökad risk för ekonomisk brottslighet 

då kvoten ”Omsättning/Totalt Kapital” var låg. En svag omsättning menar Persons (1995) 

skapar incitament att begå ekobrott. Samtidigt menar både Kirkos m.fl. (2007) och Erickson 

m.fl. (2006) att företag försöker upprätthålla en hög omsättning varför de menar att en hög 

kvot mellan ”Omsättning/Totalt Kapital” indikerar att ekonomisk brottslighet har begåtts. 

Således finns oenighet i tidigare studier hur kvoten ”Omsättning/Totalt Kapital” påverkar 

förekomsten av ekonomisk brottslighet och därmed kan vi på förhand inte uttala hur risken 

för ekobrott torde påverkas. Nyckeltalet ”Omsättning/Totalt Kapital” är välanvänt i tidigare 

studier (se Tabell 3 ovan) varför vi även i denna studie valt att kontrollera för detta. På 

grund av problem med heteroskedasticitet (jmfr. Djurfeldt m.fl., 2010, s. 367–368) har vi, 

precis som i en studie av Dalnial m.fl. (2014), valt att logaritmera kvoten 

”Omsättning/Totalt Kapital” (se mer vid 6.2.1 Extremvärden & Heteroskedasticitet). 



 38 

• Årets Resultat/Totalt Kapital. Företag i en dålig finansiell situation kan ha incitament att 

framstå i bättre dager än vad de egentligen gör, varför risk finns att resultatet manipuleras 

(Persons, 1995; Spathis, 2002; Kirkos m.fl., 2007). Svaga resultat kan nämligen skapa 

incitament att antingen överskatta intäkter eller underskatta kostnader för att framstå som 

mer lönsamma (Persons, 1995; Dalnial m.fl., 2014). Flera tidigare studier har använt olika 

resultatnivåer, såsom bruttoresultat, rörelseresultat respektive årets resultat, som indikatorer 

på ekonomisk brottslighet och ställt dessa i relation till antingen omsättning eller totala 

tillgångar (se t.ex. Persons, 1995; Summers & Sweeney, 1998; Spathis, 2002; Kirkos m.fl., 

2007; Dechow, Ge, Larson & Sloan, 2011). Således indikerar resultat från tidigare studier 

att även vi bör testa ett resultatmått i vår modell. Vanligast förekommande är kvoten ”Årets 

Resultat/Totalt Kapital” (se Tabell 3 ovan), varför nyckeltalet även använts i denna studie. 

Då svaga resultat kan föranleda en dålig finansiell situation för företag förväntar vi oss i 

likhet med tidigare studier (Persons, 1995; Spathis, 2002; Kirkos m.fl., 2007) en ökad risk 

för ekonomisk brottslighet om kvoten ”Årets Resultat/Totalt Kapital” är låg. 

 

• Omsättningstillgångar/Totalt Kapital. Kvoten ”Omsättningstillgångar/Totalt Kapital” är 

ett nyckeltal som använts i flera tidigare studier (se t.ex. Persons, 1995; Liou, 2008; Chen & 

Du, 2009; Dalnial m.fl., 2014; Zainudin & Hashim, 2016). Omsättningstillgångar består 

bland annat av lager och kundfordringar som i viss mån innefattar subjektiva bedömningar 

(Spathis, 2002). Risk finns därför att ekonomiska brott begås, eller försöker döljas, med 

hjälp av dessa poster (Kreutzfeldt & Wallace, 1986; Loebbecke m.fl., 1989; Summers & 

Sweeney, 1998; Spathis m.fl., 2002), varför såväl lager som kundfordringar ofta 

förekommer i diverse nyckeltal i studier avseende ekonomisk brottslighet (se t.ex. Persons, 

1995; Fanning & Cogger, 1998; Kaminski m.fl., 2004; Ravisankar, Ravi, Raghava Rao & 

Bose, 2011). Kundfordringar och lager kan också relativt enkelt omsättas till likvida medel, 

vilket innebär att posterna till viss del även mäter ett företags betalningsförmåga på kort sikt 

(Courtis, 1978). Enligt Kreutzfeldt och Wallace (1986) samt Zainudin och Hashim (2016) 

finns i företag med dålig likviditet incitament att begå ekonomiska brott då företagets 

fortsatta överlevnad kan vara hotad. Även empiriskt har visats att företag där ekonomisk 

brottslighet förekommer ofta har sämre likviditet än företag där ekonomisk brottslighet inte 

förekommer (Kreutzfeldt & Wallace, 1986; Persons, 1995; Spathis, 2002; Kirkos m.fl., 

2007). I denna studie har kvoten ”Omsättningstillgångar/Totalt Kapital” använts trots att det 

närbesläktade nyckeltalet ”Rörelsekapital/Totalt Kapital” är mer använt i tidigare studier (se 
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Tabell 3). Valet motiveras av att såväl ”Lager/Totalt Kapital” som ”Kundfordringar/Totalt 

Kapital” också är välanvända mått medan få studier beaktat kortfristiga skulder. Således 

innefattar kvoten ”Omsättningstillgångar/Totalt Kapital” såväl lager som kundfordringar 

men exkluderar de kortfristiga skulderna, varför vi anser detta vara en lämplig variabel. I 

likhet med tidigare studier (Persons, 1995; Liou, 2008; Chen & Du, 2009; Dalnial m.fl., 

2014; Zainudin & Hashim, 2016) förväntar vi oss en ökad risk för ekonomisk brottslighet 

om andelen omsättningstillgångar är stor. 

 

• Totala Skulder/Totalt Kapital. Tidigare forskning har visat att förekomsten av ekonomisk 

brottslighet är starkt förknippat med hög skuldsättning (Persons, 1995; Spathis, 2002; 

Kirkos m.fl., 2007; Zainudin & Hashim, 2016). Hög skuldsättning kan tyda på att företag 

befinner sig i en ansträngd ekonomisk situation, vilket kan motivera att ekonomiska brott 

begås för att försöka visa upp en bättre finansiell situation (Loebbecke m.fl., 1989; Spathis, 

2002) eller för att möta eventuella krav från långivare (Persons, 1995; Spathis, 2002; Kirkos 

m.fl., 2007; Dalnial m.fl., 2014). Företag med låg soliditet kan också vara mer benägna att 

begå ekonomiska brott då hög skuldsättning innebär att viss risk förflyttas från ägare till 

långivare (Spathis, 2002; Ravisankar m.fl., 2011). I tidigare studier (se Tabell 3 ovan) är 

kvoten ”Totala Skulder/Totalt Kapital” det mest förekommande nyckeltalet (se t.ex. 

Persons, 1995; Fanning & Cogger, 1998; Spathis, 2002; Kaminski m.fl., 2004; Kirkos m.fl., 

2007; Perols, 2011; Clatworthy & Peel, 2013) men även kvoten ”Totala Skulder/Eget 

Kapital” är ett vanligt förekommande nyckeltal för att mäta företags skuldsättning (se t.ex. 

Spathis, 2002; Kirkos m.fl., 2007; Zainudin & Hashim, 2016). Dock finns viss risk att 

nyckeltalen korrelerar (Courtis, 1978) och således har enbart kvoten ”Totala Skulder/Totalt 

Kapital” valts till vår studie för att undvika detta problem. I likhet med tidigare studier 

(Loebbecke m.fl., 1989; Persons, 1995; Spathis, 2002; Kirkos m.fl., 2007; Zainudin & 

Hashim, 2016) förväntar vi oss en ökad risk för ekonomisk brottslighet om kvoten ”Totala 

Skulder/Totalt Kapital” är hög. 

 

• Dålig finansiell hälsa. Företags finansiella situation har visats ha ett samband med 

förekomsten av ekonomisk brottslighet (Kreutzfeldt & Wallace, 1986; Palmrose, 1987; 

Stice, 1991; Persons, 1995; Beasley, 1996; Beneish, 1999; Bell & Carcello, 2000; Spathis, 

2002). Risken att ekonomisk brottslighet förekommer ökar nämligen om företaget i fråga 

befinner sig i en ansträngd ekonomisk situation (Palmrose, 1987; Stice, 1991; Beasley, 
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1996; Beneish, 1999; Bell & Carcello, 2000; Spathis, 2002), varför vi kontrollerat för 

företagens finansiella situation. 

 

Flertalet studier som behandlar ekonomisk brottslighet har använt Altmans Z-score, vilket 

genererar kontinuerliga tal, som ett mått på företags finansiella situation (se t.ex. Stice, 

1991; Persons, 1995; Spathis, 2002; Erickson m.fl., 2006; Kirkos m.fl., 2007). Altmans Z-

score tar hänsyn till flera delar av företags finansiella situation, varav en är kvoten mellan 

marknadsvärdet på eget kapital och det bokförda värdet på totala skulder (Altman, 1968). 

Då denna studie behandlar små aktiebolag som inte är noterade på någon aktiemarknad är 

dock Altmans Z-score inte ett lämpligt mått då marknadsvärdet på eget kapital blir svårt att 

fastställa. Såväl Beasly (1996) som Abbott, Park och Parker (2000) valde istället att 

operationalisera finansiell hälsa som en dummyvariabel. Enligt Beaslys (1996) och Abbott 

m.fl. (2000) definition befinner sig ett företag i en dålig finansiell situation om företaget i 

fråga uppvisat negativt resultat under tre av de sex senaste räkenskapsåren. Även 

Clatworthy och Peel (2013), i en studie som behandlade privata aktiebolag i Storbritannien, 

valde att operationalisera finansiell hälsa som en dummyvariabel där ett företag befann sig i 

dålig finansiell hälsa om detta hade negativt eget kapital.  

 

För att anpassa vår studie till svenska förhållanden har vi, i likhet med Tagesson & Öhman 

(2015), definierat att ett företag befinner sig dålig finansiell hälsa då mer än hälften av det 

registrerade aktiekapitalet är förbrukat, vilket enligt 25:e kapitlet 13§ Aktiebolagslagen (SFS 

2005:551) innebär att företaget måste upprätta kontrollbalansräkning. Vidare har vi även 

definierat att ett företag befinner sig i dålig finansiell hälsa om detta gått i konkurs eller 

likviderats under samma räkenskapsår, alternativt året efter, som fällande dom avkunnats 

avseende ett ekonomiskt brott. Även för gruppen med bolag där ingen ekonomisk brottslighet 

förekommit har vi definierat att bolaget befinner sig i dålig finansiell hälsa om företaget gått i 

konkurs eller likviderats det räkenskapsår som avses i studien, alternativt året därpå. Således 

definieras variabeln ”Dålig finansiell hälsa” som att bolag antingen gått i konkurs eller 

likviderats, alternativt att bolaget i fråga måste upprätta kontrollbalansräkning. ”Dålig 

finansiell hälsa” har operationaliserats som en dummyvariabel där företag i dålig finansiell 

hälsa erhållit (0) och i annat fall erhållit (1). Då en dålig finansiell situation visats ha en 

koppling till förekomsten av ekonomisk brottslighet förväntar vi oss i likhet med tidigare 

studier en ökad risk för ekobrott om företag befinner sig i ”Dålig finansiell hälsa” (Palmrose, 

1987; Stice, 1991; Beasley, 1996; Beneish, 1999; Bell & Carcello, 2000; Spathis, 2002). 
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• Storlek. Flera studier som sökt samband mellan nyckeltal och ekonomisk brottslighet har 

använt storlek som en kontrollvariabel (se t.ex. Persons, 1995; Fanning & Cogger, 1998; 

Lee, Ingram & Howard, 1999; Spathis m.fl., 2002; Kirkos m.fl. 2007; Dalnial m.fl., 2014). 

Dels har storlek mätts genom den naturliga logaritmen av företags totala kapital (se t.ex. 

Persons, 1995; Fanning & Cogger, 1998; Spathis m.fl., 2002; Kirkos m.fl. 2007; Dalnial 

m.fl., 2014) men även den naturliga logaritmen av företags omsättning förekommer i 

tidigare studier (McKeown, Mutchler & Hopwood, 1991; Lee m.fl., 1999; Fich & 

Shivdasani, 2007). Feroz m.fl. (2000) menar att ekonomisk brottslighet är mer 

förekommande i mindre företag, vilket även Persons (1995) förväntade sig i sin studie. 

Storlek har också mätts genom företagets totala skulder (Fanning & Cogger, 1998; Kirkos 

m.fl., 2007). Tagesson, Blank, Broberg och Collin (2009) menar förvisso att det teoretiskt 

inte är helt fastställt vad storlek faktiskt mäter inom redovisningsforskning och 

revisionsforskning men att storlek ändå är en frekvent förekommande kontrollvariabel. Det 

har dock visats att det finns ett samband mellan företags storlek och valet att anlita revisor 

eller ej (Dedman m.fl., 2014), varför det torde vara logiskt att kontrollera för storlek. 

Eftersom denna studie behandlar små aktiebolag, vilka främst tillämpar det svenska K2-

regelverket som är resultaträkningsdrivet (jmfr. Scott, 2015), har ”Storlek” definierats som 

den naturliga logaritmen av företags omsättning. I likhet med tidigare studier (Persons, 

1995; Feroz m.fl., 2000) förväntar vi oss en ökad risk för ekonomisk brottslighet om bolaget 

är litet, med andra ord om värdet på variabeln ”Storlek” är lågt. 

 

Tabell 4. Operationalisering av variabler, sammanfattning

Nr. Variabel Förväntat 
 samband Variabeltyp Beskrivning

Beroende
1. Ekonomisk brottslighet Binär Dummyvariabel (1/0) där 1 = Ekobrott och 0 = Ej Ekobrott

Oberoende
2. Revisor - Binär Dummyvariabel (1/0) där 1 = Revisor och 0 = Ej Revisor

Kontrollvariabler
3. KuFo/Oms + Kvot Kundfordringar/Omsättning
4. Oms/TK ? Kvot Naturliga logartimen av Omsättning/Totalt Kapital
5. ÅR/TK - Kvot Årets Resultat/Totalt Kapital
6. OT/TK + Kvot Omsättningstillgångar/Totalt Kapital
7. TS/TK + Kvot Totala Skulder/Totalt Kapital
8. Dålig finansiell hälsa - Binär Dummyvariabel (1/0) där 1 = Nej och 0 = Ja
9. Storlek - Kontinuerlig Naturliga logaritmen av Omsättning
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5.6	Etiska	aspekter	

Vid en studies genomförande bör Vetenskapsrådets (2002) forskningsetiska principer 

beaktas. Enligt Vetenskapsrådet (2002) innefattar de forskningsetiska principerna dels ett 

forskningskrav och ett individskyddskrav. Forskningskravet syftar till att den forskning som 

finns tillgänglig både utvecklas och fördjupas samtidigt som de metoder som används 

förbättras. Individskyddskravet syftar till att individer som deltar i en studie inte får utsättas 

för kränkningar, förödmjukelse eller fysiska och psykiska skador. Individskyddskravet kan 

vidare förtydligas genom fyra huvudkrav: informationskravet, samtyckeskravet, 

konfidentialitetskravet och nyttjandekravet (Vetenskapsrådet, 2002).  

 

Såväl informationskravet som samtyckeskravet går i första hand att applicera på studier där 

individer tillfrågas, som i till exempel enkätundersökningar eller personliga intervjuer. 

Denna studie har endast använt sekundärkällor, varav allt är offentligt material, i form av 

domar från Sveriges tingsrätter samt årsredovisningar. Eftersom studien enbart hanterar 

offentligt material, samtidigt som inga personliga intervjuer eller dylikt genomförts, är 

således risken att bryta mot informationskravet respektive samtyckeskravet liten. 

Konfidentialitetskravet behandlar hantering och lagring av personlig information så att 

obehöriga inte kan ta del av informationen (Vetenskapsrådet, 2002). Samtliga domar vi 

erhållit från de svenska tingsrätterna innehåller personliga uppgifter, såsom personnummer 

och adress, om de tilltalade samt information om de bolag som de tilltalade varit verksamma 

i. Vidare har domar erhållits som ett krypterat meddelande via e-mail, vilket innebär att 

obehöriga inte kan ta del av informationen. Därtill offentliggörs i denna studie varken 

personliga uppgifter eller information om företag som går att utläsa i domarna, varför 

personer och företag som omfattas av vår data inte kommer till skada. 

Konfidentialitetskravet torde således vara uppfyllt. Även nyttjandekravet bör uppfyllas då 

insamlad data enbart används i studiens syfte och inte spridits vidare. 
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6.	Analys	

 

I detta kapitel presenteras resultaten från de statistiska modellerna och dessa resultat 

analyseras. Kapitlet inleds med en presentation av resultatet från Chi2-testet. Därefter följer 

en diskussion kring extremvärden och heteroskedasticitet i den logistiska regressionen. 

Efter detta presenteras regressionen, till vilken univariat analys och bivariat analys gjorts. 

Slutligen sammanfattas kapitlet. 

 

6.1	Chi2-test	

För att besvara studiens syfte och därmed förklara sambandet mellan revision och 

förekomsten av ekonomisk brottslighet i små svenska aktiebolag har initialt ett Chi2-test 

genomförts. Av de 596 bolagen i vårt urval har 573 bolag, varav 275 i gruppen ”Ekobrott” 

samt 298 i gruppen ”Ej Ekobrott”, kunnat användas i Chi2-testet. Vi har antagit att det 

slumpmässiga urvalet i gruppen ”Ej Ekobrott” representerar hela populationen av små 

aktiebolag (jmfr. Djurfeldt m.fl. 2010, s. 112). Enligt vår hypotes (H1) förväntar vi oss en 

ökad risk för förekomsten av ekonomisk brottslighet om bolag inte har revisor. Med hjälp av 

Chi2-testet har vi undersökt om det finns några skillnader mellan de observerade 

frekvenserna i vårt urval i förhållande till de förväntade frekvenserna sett till hela 

populationen (jmfr. Djurfeldt m.fl., 2010, s. 197), varav de senare alltså bygger på det 

slumpmässiga urvalet i gruppen ”Ej Ekobrott”. 

 

Som framgår av Tabell 5 nedan är det faktiskt observerade antalet bolag respektive det 

förväntade antalet bolag i grupperna ”Revisor” och ”Ej Revisor” lika stora i gruppen ”Ej 

Ekobrott”, helt enligt antaget ovan. För gruppen ”Ekobrott” framgår dock skillnader i de 

faktiska antalen och de förväntade antalen i grupperna ”Revisor” kontra ”Ej Revisor”. 

Under förutsättning att det inte funnits något samband mellan ”Ekonomisk brottslighet” och 

”Revisor” hade skillnaderna i de faktiska antalen och de förväntade antalen i gruppen 

”Ekobrott” varit nära noll (jmfr. Djurfeldt m.fl., 2010, s. 198). Som framgår av tabellen 

förväntar sig Chi2-testet att 128,3 bolag inte ska ha revisor i gruppen ”Ekobrott” medan det 

faktiska antalet uppgår till 149. Samtidigt förväntar sig testet att 146,7 bolag i ”Ekobrotts”-
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gruppen ska ha revisor medan det faktiska antalet uppgår till 126 bolag. Således finns 

skillnad i de förväntade antalen och de faktiska antalen.  

 
För att säkerställa att detta resultat inte beror på slumpen genomfördes Pearson Chi2 och 

styrkan i sambandet kontrollerades med Phi. Med en frihetsgrad, vilket är fallet då två 

variabler används, är det kritiska värdet på Pearson Chi2 3,841 för att med 95 procents 

säkerhet statistiskt kunna säkerställa resultatet (Djurfeldt m.fl., 2010, s. 466). Som framgår i 

Tabell 5 ger Chi2-testet ett Pearson Chi2-värde på 6,278, vilket innebär att det finns en 

signifikant skillnad mellan valet anlita revisor och förekomsten av ekonomisk brottslighet. 

Phi indikerar om sambandet är positivt eller negativt och sträcker sig på en skala mellan +1 

och -1 (Djurfeldt, m.fl. 2010, s. 148). Ett nollvärde indikerar på att inget samband finns 

(ibid). Det test som vi genomfört genererar ett Phi-värde om -0,108, vilket innebär att det 

finns ett mycket svagt negativt samband mellan valet att anlita revisor och förekomsten av 

ekonomisk brottslighet. Med andra ord ökar risken för förekomsten av ekonomisk 

brottslighet, om än väldigt lite, om små svenska aktiebolag inte har revisor. Således kan 

studiens hypotes (H1), att det finns en ökad risk för att ekonomisk brottslighet förekommer 

inom små svenska aktiebolag om dessa inte har revisor, tillsvidare inte förkastas. 

Tabell 5. Chi 2 -test – Ekonomisk brottslighet vs. Revisor

n = 573
Ej Revisor (0) Revisor (1) Totalt

Ej Ekobrott (0)
Faktiskt antal 139 (46,6 %) 159 (53,4 %) 298 (100,0 %)
Förväntat antal 139 (46,6 %) 159 (53,4 %) 298 (100,0 %)

Ekobrott (1)
Faktiskt antal 149 (54,2 %) 126 (45,8 %) 275 (100,0 %)
Förväntat antal 128,3 (46,6 %) 146,7 (53,4 %) 275 (100,0 %)

Totalt
Faktiskt antal 288 (50,3%) 285 (49,7%) 573 (100,0 %)
Förväntat antal 267,3 (46,6 %) 305,7 (53,4 %) 573 (100,0 %)

Pearson Chi2: 6,278; df=1; p=0,012
Phi: -0,108; p=0,012

Variabeldefinitioner:
Ekonomisk brottslighet = Dummyvariabel (0/1) där 0 = Ej Ekobrott och 1 = Ekobrott

Revisor = Dummyvariabel (0/1) där 0 = Ej Revisor och 1 = Revisor
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6.2	Logistisk	regression	

6.2.1	Extremvärden	och	Heteroskedasticitet	

Som ett första steg inför analysen av den logistiska regressionen har vi tittat på 

datamaterialets heteroskedasticitet och om eventuella extremvärden finns. Då extremvärden 

kan göra hela datamaterialet missvisande är det enligt Djurfeldt m.fl. (2010) viktigt att 

undersöka extremvärdenas påverkan på resultatet. Till exempel kan såväl medelvärden som 

standardavvikelse kraftigt förskjutas på grund av extremvärden (ibid). Totalt består vårt 

urval av 398 observationer efter bortfall och ett antal av bolagen som ingår i studien 

uppvisar nyckeltal som skiljer sig från resterande del av urvalet. Dessa extremvärden 

identifierades genom boxplots och scatterplots i statistikprogrammet SPSS. Totalt fann vi att 

sju bolag kraftigt skiljde sig från resterande del. Först undersökte vi så att dessa 

extremvärden inte berodde på felaktig inmatning av data, vilket inte var fallet. Vi gjorde 

sedermera två logistiska regressionsanalyser – en rensad för extremvärden och en med 

extremvärden. Genom att utesluta bolagen som uppvisade extremvärden sjönk 

standardavvikelsen kraftigt i fyra av nyckeltalen samtidigt som standardavvikelsen i övriga 

tre nyckeltal i princip var oförändrade. Samtidigt skedde inga större förändringar i 

Nagelkerke R2 och dessutom var båda modellerna signifikanta enligt Hosmer Lemeshow-

testet (Hosmer & Lemeshow, 2000, s. 147–156). Det fanns därtill inga skillnader i antalet 

signifikanta variabler i de båda modellerna, dock sjönk p-värdet för samtliga variabler i 

modellen där sju bolag exkluderades. Med anledning av detta valde vi att fortsätta studien 

exkluderat för de sju bolag med extremvärden. I Bilaga 3 framgår den logistiska 

regressionen utan rensning för extremvärden. 

 

För att undersöka datamaterialets heteroskedasticitet och normalfördelning genomförde vi 

dels ett Shapiro-Wilks-test för samtliga variabler men även en visuell utvärdering med hjälp 

av histogram med normalfördelningskurvor samt scatterplots. Enligt Shapiro-Wilks-testet 

ska värden vara så nära ett som möjligt för att betraktas som normalfördelade (Djurfeldt & 

Barmark, 2009, s. 43). Trots att majoriteten av våra variabler erhöll relativt höga värden 

visade samtliga variabler en signifikant avvikelse från normalfördelning. Dock antas enligt 

Saunders m.fl. (2012) normalfördelning då urvalet överstiger 30 observationer, vilket är 

fallet i denna studie. Vidare är det inga större problem i en logistisk regression om 

variablerna inte är normalfördelade (Maddala, 1991). Gällande heteroskedasticiteten kan 
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ojämn spridning orsaka tolkningsproblem i den logistiska regressionen (Djurfeldt m.fl., 

2010, s. 367–368). Vid en visuell granskning av heteroskedasticiteten via scatterplots visade 

framför allt två variabler – ”Kundfordringar/Omsättning” samt ”Omsättning/Totalt Kapital” 

– avvikelser. Med anledning av detta testade vi logaritmera båda variablerna för att erhålla 

homoskedasticitet i variablerna (Djurfeldt m.fl., 367–368). Visuellt såg variabeln 

”Omsättning/Totalt Kapital” mer homoskedastisk ut efter logarimeringen, vilket dock inte 

var fallet med variabeln ”Kundfordringar/Omsättning”. Vi valde således att behålla den 

logaritmerade variabeln av ”Omsättning/Totalt Kapital”, i likhet med en studie gjord av 

Dalnial m.fl. (2014), samtidigt som vi valde att återgå till variabeln 

”Kundfordringar/Omsättning” i sin icke-logaritmerade form. Noterbart är att ingen av 

variablerna var normalfördelade enligt Shapiro-Wilks efter logaritmering. 

6.2.2	Univariat	analys	

I Tabell 6 nedan framgår beskrivande statistik över studiens datamaterial. Som synes ingår, 

efter bortfall och rensning för extremvärden, 391 bolag i logistiska regressionen varav 125 

är klassade till gruppen ”Ekobrott” och 266 till gruppen ”Ej Ekobrott”. Det kan konstateras 

att det i studien som helhet är en jämn fördelning avseende den oberoende variabeln 

”Revisor”. Totalt har 192 av studiens bolag revisor medan 199 avsagt sig revisorn. Att 

skillnaden inte är större trots att allt fler bolag väljer bort revisorn (Ekobrottsmyndigheten, 

2016a) kan bero på att majoriteten av bolagen i vårt urval avser räkenskapsåren 2011 och 

2012, vilket är kort efter revisionspliktens avskaffande (SFS 2005:551). Vidare har det efter 

revisionspliktens avskaffande successivt skett en förändring där allt fler bolag väljer bort 

revisorn (Marténg, 2014). Därtill kan konstateras att ”Ekobrotts”-bolagen i något mindre 

utsträckning har revisor jämfört med ”Ej Ekobrotts”-bolagen. I den förra gruppen har 44,8 

procent av bolagen revisor medan 51,1 procent har revisor i den senare. Detta indikerar att 

risken för att ekonomisk brottslighet förekommer inom små aktiebolag ökar något om bolag 

väljer bort revisorn. 
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Tabell 6. Beskrivande statistik av variabler
Variabel Ekobrott (1) Ej Ekobrott (0) Totalt

Beroende variabel
1. Ekonomisk brottslighet 125 (32,0 %) 266 (68,0 %) 391 (100 %)

Oberoende variabel
2. Revisor

Ja (1) 56 (44,8 %) 136 (51,1 %) 192 (49,1 %)
Nej (0) 69 (55,2 %) 130 (48,9 %) 199 (50,9 %)

Kontrollvariabler
3. Kundfordringar/Omsättning

Medelvärde 0,23 0,13 0,16
Max./Min.värde 5,34 / 0,00 2,13 / 0,00 5,34 / 0,00
Standardavvikelse 0,71 0,28 0,46

4. Omsättning/Totalt Kapital (log)
Medelvärde -0,11 -0,26 -0,21
Max./Min.värde 2,82 / -6,99 2,61 / -5,53 2,82 / -6,99
Standardavvikelse 1,92 1,47 1,63

5. Årets Resultat/Totalt Kapital
Medelvärde -0,16 0,04 -0,02
Max./Min.värde 4,04 / -7,51 1,38 / -3,38 4,04 / -7,51
Standardavvikelse 0,98 0,38 0,64

6. Omsättningstillgångar/Totalt Kapital
Medelvärde 0,72 0,04 0,74
Max./Min.värde 1,00 / 0,00 1,00 / 0,00 1,00 / 0,00
Standardavvikelse 0,32 0,32 0,32

7.  Totala Skulder/Totalt Kapital
Medelvärde 1,28 0,54 0,78
Max./Min.värde 17,64 / -0,08 2,48 / 0,01 17,64 / -0,08
Standardavvikelse 2,06 0,35 1,25

8. Dålig finansiell hälsa
Ja (0) 70 (56,0 %) 19 (7,1 %) 89 (22,8 %)
Nej (1) 55 (44,0 %) 247 (92,9 %) 302 (77,2 %)

9.  Storlek (log av Omsättning)
Medelvärde 5,69 5,76 5,74
Max./Min.värde 6,99 / 3,02 7,78 / 3,03 7,78 / 3,02
Standardavvikelse 0,84 0,71 0,75
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Gällande studiens kontrollvariabler är det framför allt i variabeln ”Dålig finansiell hälsa” 

som en stor skillnad finns mellan grupperna ”Ekobrott” respektive ”Ej Ekobrott”. I den 

senare gruppen befinner sig endast 7,1 procent av bolagen i dålig finansiell hälsa enligt vår 

definition medan motsvarande siffra i ”Ekobrotts”-gruppen uppgår till 56 procent. Initialt 

indikerar detta att ekonomisk brottslighet förekommer i större utsträckning i företag som 

befinner sig i en dålig finansiell situation, vilket är i linje med resultat från tidigare studier 

(Kreutzfeldt & Wallace, 1986; Palmrose, 1987; Stice, 1991; Persons, 1995; Beasley, 1996; 

Beneish, 1999; Bell & Carcello, 2000; Spathis, 2002). Nära kopplat till företagens 

finansiella situationen är andelen skulder i förhållande till det totala kapitalet, det vill säga 

kvoten ”Totala Skulder/Totalt Kapital”. Gällande gruppen ”Ekobrott” kan konstateras att 

kvotens medelvärde är över 1, vilket innebär att bolagen i denna grupp i genomsnitt har 

skulder som överstiger det totala kapitalet. I förlängningen innebär detta att bolag i 

”Ekobrotts”-gruppen i genomsnitt också har negativt eget kapital. Detta kan ställas i relation 

till gruppen ”Ej Ekobrott” där medelvärdet i kvoten ”Totala Skulder/Totalt Kapital” uppgår 

till 0,54, vilket innebär att bolagen i genomsnitt ungefär har lika stor andel skulder som eget 

kapital. Vidare är standardavvikelsen i gruppen ”Ekobrott” betydligt större än för gruppen 

”Ej Ekobrott”, vilket visar att spridningen i gruppen ”Ekobrott” är relativt stor medan 

gruppen ”Ej Ekobrott” är mer homogen. 

 

Sett till kvoten ”Årets Resultat/Totalt Kapital” kan noteras att gruppen ”Ekobrott” har en 

negativ kvot (-0,16) medan gruppen ”Ej Ekobrott” har en positiv kvot (0,04), vilket 

indikerar att bolagen i ”Ekobrotts”-gruppen i genomsnitt är mindre lönsamma än bolag i ”Ej 

Ekobrotts”-gruppen. Liksom för kvoten ”Totala Skulder/Totalt Kapital” är 

standardavvikelsen i kvoten ”Årets Resultat/Totalt Kapital” större i gruppen ”Ekobrott”. 

 

Gällande kvoten ”Omsättningstillgångar/Totalt Kapital” visar medelvärdena att gruppen 

”Ekobrott” har en betydligt större andel omsättningstillgångar i förhållande till det totala 

kapitalet än gruppen ”Ej Ekobrott”. Det råder dock inte någon skillnad i standardavvikelser 

mellan de båda grupperna. Nära kopplat till kvoten ”Omsättningstillgångar/Totalt Kapital” 

är kvoten ”Kundfordringar/Omsättning”. Även för den senare kvoten kan konstateras att 

gruppen ”Ekobrott” i genomsnitt har en större andel kundfordringar i förhållande till 

omsättningen än vad bolagen i gruppen ”Ej Ekobrott” har. Således indikerar en hög andel 

kundfordringar i förhållande till omsättningen samt en hög andel omsättningstillgångar i 

förhållande till det totala kapitalet en ökad risk för att ekonomisk brottslighet förekommer 
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inom små svenska aktiebolag. Dock är standardavvikelsen större i gruppen ”Ekobrott”, 

vilket visar en större spridning i ”Ekobrotts”-gruppen än för gruppen ”Ej Ekobrott”.  

 

Sett till variabeln ”Storlek” kan noteras att endast en liten skillnad finns mellan de båda 

grupperna. Bolagen i gruppen ”Ej Ekobrott” är marginellt större än bolagen i ”Ekobrotts”-

gruppen samtidigt som liten skillnad i standardavvikelse föreligger mellan de båda 

grupperna. Med tanke på att studien enbart valt att fokusera på aktiebolag som inte omfattas 

av revisionsplikt, och således per vår definition är små, är det inte så överraskande att 

skillnaderna mellan bolagen också är relativt liten.  

 

Slutligen vad gäller kvoten ”Omsättning/Totalt Kapital” går från medelvärdena att utläsa att 

bolagen i ”Ekobrotts”-gruppen har en högre omsättning i förhållande till sitt totala kapital än 

vad bolagen i gruppen ”Ej Ekobrott” har. Då vi tidigare konstaterat att bolagen i de båda 

grupperna i princip är lika stora, vilket mäts genom den naturliga logaritmen av omsättning, 

torde detta innebära att bolagen i ”Ej Ekobrotts”-gruppen generellt sett är mer 

kapitalintensiva än bolagen i ”Ekobrotts”-gruppen. Även för denna variabel är 

standardavvikelsen högre för gruppen ”Ekobrott”. 

 

För att summera ovanstående kan först och främst konstateras att gruppen ”Ej Ekobrott” är 

mer homogen än gruppen ”Ekobrott” då standardavvikelsen är lägre i samtliga kvoter utom 

”Omsättningstillgångar/Totalt Kapital”. Vidare är som noterat skillnaden i den oberoende 

variabeln ”Revisor” relativt liten mellan de båda urvalsgrupperna, även om en något större 

del av ”Ej Ekobrotts”-bolagen har revisor. 

6.2.3	Bivariat	analys	

Tabell 7 nedan visar en korrelationsmatris dels innehållande Pearson Correlation på den 

övre raden och dels Spearmans Rho på den nedre. Pearson är det mest frekvent använda 

måttet på kollinearitet (Tabachnick & Fidell, 2006, s. 56) samtidigt är Spearman att föredra 

då modellen även innehåller binära variabler (jmfr. Tagesson & Öhman, 2015). I valet av 

nyckeltal som kontrollvariabler valde vi dels de mest förekommande i tidigare forskning 

kring ekonomisk brottslighet samtidigt som vi följde Courtis (1978) rekommendationer att 

välja nyckeltal som omfattade flera delar av företaget. Courits (1978) menar vidare att 

nyckeltal med olika täljare och nämnare bör väljas i så stor omfattning som möjligt för att 
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undvika problem med multikollinearitet, vilket vi försökt göra. Multikollinearitet kan 

nämligen medföra att resultaten i regressionen inte går att lita på (Djurfeldt m.fl., 2010, s. 

366). Problem med multikollinearitet kan uppstå vid värden som överstiger 0,8 eller 0,9 

(Djurfeldt m.fl., 2010, s. 366; Tabachnick & Fidell, 2006, s. 88). Vi har dock valt att vara 

något mer restriktiva och satt det kritiska värdet till 0,7, vilket bättre överensstämmer med 

annan forskning inom redovisnings- och revisionsområdet (jmfr. Tagesson m.fl., 2009). 

 

 

Tabell 7. Korrelationsmatris

Pearson n = 391
Spearman

1. Ekonomisk
brottslighet 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.

2. Revisor -0,059
-0,059

3. KuFo/Oms 0,095 ♰ 0,003
-0,015 0,115 *

4. Oms/TK 0,045 -0,018 -0,239 **
0,104 * -0,031 -0,007

5. ÅR/TK -0,146 ** 0,037 -0,097 ♰ 0,054
-0,153 ** -0,032 0,005 0,205 **

6. OmsT/TK -0,029 -0,020 -0,046 0,297 ** 0,083
-0,027 -0,059 0,048 0,264 ** 0,158 **

7. TS/TK 0,276 ** 0,063 0,013 0,196 ** -0,396 ** -0,053
0,259 ** 0,101 * 0,074 0,199 ** -0,438 ** -0,164 **

8. Dålig fin- -0,543 ** -0,016 -0,012 -0,150 ** 0,264 ** 0,012 -0,409 **
ansiell hälsa -0,543 ** -0,016 0,005 -0,188 ** 0,168 ** -0,003 -0,440 **
9.  Storlek -0,047 0,140 ** -0,252 ** 0,716 ** 0,116 * 0,043 0,057 0,050

-0,010 0,127 * 0,049 0,656 ** 0,218 ** -0,037 0,149 ** 0,025

♰♰ 0,1 signifikansnivå (two-tailed)
* 0,05 signifikansnivå (two-tailed)
** 0,01 signifikansnivå (two-tailed)

Variabeldefinitioner:
Ekonomisk brottslighet = Dummyvariabel (1/0) där 1 = Ekobrott och 0 = Ej Ekobrott

Revisor = Dummyvariabel (1/0) där 1 = Revisor och 0 = Ej Revisor
KuFo/Oms = Kundfordringar/Omsättning

Oms/TK = Naturliga logartimen av Omsättning/Totalt Kapital
ÅR/TK = Årets Resultat/Totalt Kapital

OmsT/TK = Omsättningstillgångar/Totalt Kapital
TS/TK = Totala Skulder/Totalt Kapital

Dålig finansiell hälsa = Dummyvariabel (1/0) där 1 = Nej och 0 = Ja
Storlek = Naturliga logartimen av Omsättning
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Trots att vi försökt välja nyckeltal för att undvika multikollinearitetsproblem (jmfr. Courtis, 

1978) indikerar Tabell 7 att problem kan finnas mellan variablerna ”Storlek” och 

”Omsättning/Totalt Kapital”, vilket kan bero på att vi definierat storlek som den naturliga 

logaritmen av just omsättningen. Då Pearson-värdet på 0,716 precis överstiger 0,7 valde vi 

att närmare undersöka eventuella problem genom att även beakta VIF-värden. Ett VIF-värde 

över 2,5 signalerar problem med multikollinearitet och således blir det svårt att säkerställa 

statistisk signifikans (Djurfeldt m.fl., 2010). Som framgår i Bilaga 4 har variabeln 

”Omsättning/Totalt Kapital” ett VIF-värde på 2,849 och ”Storlek” ett VIF-värde på 2,532, 

vilka båda överskrider det kritiska värdet. Med anledning av detta valde vi att göra två nya 

regressioner – en där variabeln ”Storlek” uteslöts och en där variabeln ”Omsättning/Totalt 

Kapital” uteslöts. I båda fall upphörde problemen med multikollinearitet och i övrigt var 

skillnaderna i Nagelkerke R2, Hosmer & Lemeshow-testet samt Modell Chi2 ytterst 

marginella mellan de båda regressionerna. Med anledning av detta valde vi att gå vidare 

med båda modellerna, det vill säga en där ”Storlek” exkluderats och en där 

”Omsättning/Totalt Kapital” exkluderats, i den multivariata analysen. 

6.2.4	Multivariat	analys	

Resultatet från studiens primära statistiska modell, den logistiska regressionen, framgår av 

Modell 1 och Modell 2 i Tabell 8 nedan. På grund av multikollinearitet har i Modell 1 

variabeln ”Storlek” exkluderats och i Modell 2 har variabeln ”Omsättning/Totalt Kapital” 

exkluderats. Först och främst kan konstateras att båda modellerna enligt Modell Chi2 är 

signifikanta på 1 procents signifikansnivå. Vidare uppgår p-värdet i Hosmer & Lemeshow-

testet till 0,681 i Modell 1 och 0,227 i Modell 2, vilka båda överstiger det kritiska värdet om 

0,05 (Hosmer & Lemeshow, 2000, s. 147–156; Kanapickiene & Grundiene, 2015). Med 

andra ord går det inte att förkasta antagandet att modellerna är korrekta (Hosmer & 

Lemeshow, 2000, s. 147–156). Likt andra studier inom revisions- och redovisningsområdet 

som använt logistisk regression som statistisk modell har även vi valt att mäta modellernas 

förklaringsgrad genom Nagelkerke R2 (jmfr. Persons, 1995; Beasly, 1996; Bell & Carcello, 

2000; Spathis, 2002; Dalnial m.fl., 2014; Kanapickiene & Grundiene, 2015, Zainudin & 

Hashim, 2016). Som framgår av Tabell 8 uppnår den logistiska regression i Modell 1 en 

förklaringsgrad om 37,8 procent och Modell 2 en förklaringsgrad om 37,6 procent, vilket 

innebär att modellerna förklarar drygt en tredjedel av variationen i den beroende variabeln 

(Tabachnick & Fidell, 2006, s. 460-461) Flera studier inom ekobrottsområdet har erhållit 
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högre förklaringsgrad (se t.ex. Bell & Carcello, 2000; Spathis, 2002; Kanapickiene & 

Grundiene, 2015, Zainudin & Hashim, 2016) men samtidigt har andra studier inom området 

lägre förklaringsgrad (se t.ex. Persons, 1995; Beasly, 1996; Dalnial m.fl., 2014), vilket torde 

indikera att förklaringsgraden i båda våra modeller finns inom ett acceptabelt intervall. 

 

Tabell 8. Logistisk regression; beroende variabel – Ekonomisk brottslighet

yi=β1+β2 revi+β3 kufoomsi+β4 omstki+β5 årtki+β6 omsttki+β7 tstki+β8 dfhi+β9 stlki+ ui

Variabler Förväntat samband   β S.E. (β) Odds   β S.E. (β) Odds

1. Konstant 0,946 0,551 1,223 1,105
2. Revisor - -0,498 ♰ 0,268 0,608 -0,482 ♰ 0,270 0,617
3. KuFo/Oms + 0,510 ♰ 0,298 1,665 0,562 ♰ 0,305 1,754
4. Oms/TK ? -0,082 0,091 0,921
5. ÅR/TK - 0,352 0,280 1,421 0,308 0,279 1,361
6. OmsT/TK + -0,021 0,436 0,979 -0,151 0,411 0,859
7. TS/TK + 0,503 ♰ 0,285 1,654 0,446 0,277 1,563
8. Dålig finansiell hälsa - -2,622 ** 0,345 0,073 -2,597 ** 0,346 0,075
9. Storlek - -0,027 0,118 0,973

Nagelkerke R2: 0,378 0,376
Rätt klassificerade: 81,3 % (Ekobrott=56,8 %; 81,3 % (Ekobrott=56,8 %;

Ej Ekobrott =92,9 %) Ej Ekobrott =92,9 %)
Hosmer & Lemeshow-test: Chi2=5,695; df=7; p=0,681 Chi2=10,581; df=7; p=0,227
Modell Chi2: 122,914 ** 122,128 **
Högsta VIF-värde: 1,257 (Oms/TK) 1,374 (TS/TK)

♰♰ 0,1 signifikansnivå (two-tailed)
* 0,05 signifikansnivå (two-tailed)
** 0,01 signifikansnivå (two-tailed)

Variabeldefinitioner:
Ekonomisk brottslighet = Dummyvariabel (1/0) där 1 = Ekobrott och 0 = Ej Ekobrott

Revisor = Dummyvariabel (1/0) där 1 = Revisor och 0 = Ej Revisor
KuFo/Oms = Kundfordringar/Omsättning

Oms/TK = Naturliga logartimen av Omsättning/Totalt Kapital
ÅR/TK = Årets Resultat/Totalt Kapital

OmsT/TK = Omsättningstillgångar/Totalt Kapital
TS/TK = Totala Skulder/Totalt Kapital

Dålig finansiell hälsa = Dummyvariabel (1/0) där 1 = Nej och 0 = Ja
Storlek = Naturliga logartimen av Omsättning

Modell 1 (n = 391) Modell 2 (n = 391)
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Vidare har såväl Modell 1 som Modell 2 exakt samma klassificeringsgrad. Båda modellerna 

har totalt klassificerat 81,3 procent av bolagen i urvalet rätt. Det är dock anmärkningsvärt att 

modellerna endast klassificerat 56,8 procent av ”Ekobrotts”-bolagen rätt medan 92,9 procent 

av ”Ej Ekobrotts”-bolagen klassats rätt. Våra modellers totala klassificeringsgrad är i nivå 

med flertalet tidigare studier inom ekobrottsområdet (se t.ex. Lee m.fl., 1999; Bell & 

Carcello, 2000; Spathis 2002). Däremot har våra modeller varit sämre på att klassificera 

”Ekobrotts”-bolagen rätt jämfört med flera tidigare studier (se t.ex. Lee m.fl., 1999; Bell & 

Carcello, 2000; Spathis, 2002; Zainudin & Hashim, 2016). Med tanke på att drygt två 

tredjedelar av det totala urvalet efter bortfall består av ”Ej Ekobrotts”-bolag medan knappt 

en tredjedel består av ”Ekobrotts”-bolag kan således modellernas totala träffsäkerhet 

ifrågasättas då andelen rätt klassificerade ”Ekobrotts”-bolag är relativt låg. Samtidigt ska 

dock påtalas att det finns studier som varit sämre på att klassificera ”Ekobrotts”-bolagen rätt 

än våra modeller (se t.ex. Dalnial m.fl., 2014; Kanapickiene & Grundiene, 2015). 

 

Som framgår av Modell 1 i Tabell 8, där ”Storlek” exkluderats, är fyra av de totalt sju 

variablerna signifikanta. Trots att vi, enligt Courtis (1978) rekommendationer, försökt fånga 

upp olika delar av företagen med hjälp av olika nyckeltal samt använt variabler som i 

tidigare studier visats vara signifikanta (jmfr. Persons, 1995; Spathis, 2002; Erickson m.fl., 

2006; Clatworthy & Peel, 2013; Kanapickiene & Grundiene, 2015; Zainudin & Hashim, 

2016) är tre av kontrollvariablerna insignifikanta. Analysen visar att den oberoende 

variabeln ”Revisor” samt kontrollvariablerna ”Kundfordringar/Omsättning”, ”Totala 

Skulder/Totalt Kapital” samt ”Dålig finansiell hälsa” är signifikant korrelerade med den 

beroende variabeln ”Ekonomisk brottslighet”. I Modell 2, där ”Omsättning/Totalt Kapital” 

exkluderades, tappades dock signifikansen (p=0,107) i variabeln ”Totala Skulder/Totalt 

Kapital”, vilken var signifikant på tio-procentig nivå i Modell 1. 

 

Gällande de signifikanta kontrollvariablerna kan konstateras att variabeln 

”Kundfordringar/Omsättning” uppvisar ett svagt positivt samband med variabeln 

”Ekonomisk brottslighet” i båda modellerna. Med andra ord innebär detta att en högre andel 

kundfordringar i förhållande till omsättningen medför en liten ökad risk för att ekonomisk 

brottslighet förekommer inom små aktiebolag. Resultatet är även i linje med resultat från 

tidigare studier, vilka menar att kundfordringar är en post som är känslig för manipulation 

(Stice, 1991; Persons, 1995; Summers & Sweeney, 1998; Spathis; 2002; Spathis m.fl., 2002; 

Dalnial m.fl., 2014) Resultatet är också i enlighet med vad som på förhand förväntades. 
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Även variabeln ”Totala Skulder/Totalt Kapital” visar på ett svagt positivt samband med 

variabeln ”Ekonomisk brottslighet” enligt Modell 1. Med andra ord finns en liten ökad risk 

för förekomsten av ekonomisk brottslighet inom små aktiebolag då ett företag är högt 

skuldsatt. Även detta är i linje med vad som på förhand förväntades då tidigare forskning 

dels menar att en hög belåning förskjuter risk från ägare till kreditgivare (Persons, 1995; 

Spathis, 2002; Kirkos m.fl., 2007; Dalnial m.fl., 2014) samt att en hög belåning kan indikera 

en ansträngd ekonomisk situation för bolagen, vilket kan skapa incitament för att begå 

ekonomiska brott (Loebbecke m.fl., 1989; Spathis, 2002). Dock försvann denna signifikans i 

Modell 2. 

 

Variabeln ”Dålig finansiell hälsa” är modellernas mest signifikanta variabel (p<0,00) och 

visar ett starkt negativt samband med variabeln ”Ekonomisk brottslighet”. Således ökar 

risken för förekomsten av ekonomisk brottslighet i små aktiebolag kraftigt om ett företag är 

tvingat att upprätta kontrollbalansräkning alternativt börjar närma sig konkurs. Även detta är 

i linje med vad som på förhand förväntades samt i linje med den argumentation som förts i 

tidigare studier där det påtalats att företag i en dålig finansiell situation tenderar att begå 

ekonomiska brott i större utsträckning (Palmrose, 1987; Stice, 1991; Beasley, 1996; 

Beneish, 1999; Bell & Carcello, 2000; Spathis, 2002).  

 

Utöver redan nämnda variabler är två av kontrollvariablerna varken signifikanta i Modell 1 

eller Modell 2. Dessa är ”Årets Resultat/Totalt Kapital” respektive 

”Omsättningstillgångar/Totalt Kapital”. Vidare är inte ”Omsättning/Totalt Kapital” 

signifikant i Modell 1 och ”Storlek” är inte signifikant i Modell 2. Att ingen av dessa 

variabler är signifikanta överraskar något då de visats vara signifikanta i tidigare studier (se 

t.ex. Persons, 1995; Spathis, 2002; Zainudin & Hashim, 2016). Då årets resultat torde 

påverka ett företags finansiella situation genomförde vi även ett robusthetstest där vi 

exkluderade den starkt signifikanta variabeln ”Dålig finansiell hälsa” för att undersöka hur 

detta påverkade variabeln ”Årets Resultat/Totalt Kapital”. Även när variabeln ”Dålig 

finansiell hälsa” exkluderades var ”Årets Resultat/Totalt Kapital” fortsatt insignifikant i 

båda modellerna. Ett robusthetstest genomfördes även för variabeln 

”Omsättningstillgångar/Totalt Kapital” där istället variabeln ”Kundfordringar/Omsättning” 

exkluderades. Då kundfordringar är en del av ett företags omsättningstillgångar torde de 

båda senast nämnda variablerna påverka varandra, men även när 

”Kundfordringar/Omsättning” exkluderades förblev variabeln ”Omsättningstillgångar/Totalt 
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Kapital” insignifikant i båda modellerna. Således kan vi konstatera att variablerna ”Årets 

Resultat/Totalt Kapital” samt ”Omsättningstillgångar/Totalt Kapital” inte är signifikant 

korrelerade med den oberoende variabeln ”Ekonomisk brottslighet”. Värt att notera är att 

inte heller ”Omsättning/Totalt Kapital” blev signifikant då ”Dålig finansiell hälsa” 

respektive ”Kundfordringar/Omsättning” exkluderades från Modell 1. Inte heller blev 

”Storlek” signifikant då dessa variabler exkluderades från Modell 2. 

 

Slutligen gällande studiens beroende variabel ”Revisor” kan konstateras att det från 

resultatet i såväl Modell 1 som Modell 2 i Tabell 8 finns ett svagt negativt samband mellan 

”Revisor” och ”Ekonomisk brottslighet”. Värt att notera är att den oberoende variabeln 

”Revisor” återfinns inom samma signifikansnivå i båda regressionerna. Dock är variabeln 

endast signifikant på en tio-procentig nivå, vilket innebär en liten ökad risk för förekomsten 

av ekonomisk brottslighet i små aktiebolag om dessa inte har revisor. Således kan studiens 

hypotes (H1), att det finns en ökad risk för att ekonomisk brottslighet förekommer inom små 

svenska aktiebolag om dessa inte har revisor, tillsvidare inte förkastas. 

 

För att vidare analysera hur avsaknaden av revisor påverkar risken för att ekonomisk 

brottslighet förekommer i små svenska aktiebolag vi valt att beräkna marginaleffekten för 

variabeln ”Revisor”, vilket åskådliggörs i Tabell 9 nedan. 

 

Tabell 9. Marginaleffekt för variabeln "Revisor"

Bolag Marginaleffekt Odds med 
revisor

Odds utan 
revisor

Sannolikhet 
med revisor

Sannolikhet 
utan revisor

Genomsnittsbolag -10,35% 0,328 0,539 24,67% 35,02%

10:e Percentilen -6,23% 0,133 0,220 11,78% 18,01%
20:e Percentilen -6,49% 0,142 0,233 12,41% 18,90%
30:e Percentilen -6,74% 0,149 0,246 13,01% 19,74%
40:e Percentilen -6,95% 0,157 0,258 13,54% 20,49%
Median -7,18% 0,165 0,271 14,13% 21,31%
60:e Percentilen -7,52% 0,177 0,292 15,05% 22,57%
70:e Percentilen -8,23% 0,206 0,339 17,08% 25,32%
80:e Percentilen -10,01% 2,008 3,303 66,75% 76,76%
90:e Percentilen -8,41% 2,845 4,682 73,99% 82,40%

Tabellförklaring:
Marginaleffekt = Skillnaden mellan "Sannolikhet med revisor" och "Sannolikhet utan revisor".

Odds = Odds för förekomsten av ekonomisk brottslighet med respektive utan revisor.
Högre odds indikerar högre sannolikthet (Djurfeldt & Barmark, 2009).

Sannolikhet = Sannolikheten för förekomsten av ekonomisk brottslighet med respektive
utan revisor.
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Tabellens beräkningar grundar sig på de resultat som erhölls från Modell 1 i Tabell 8. Då alla 

bolag i studien är relativt små och jämnstora är skillnaderna i standardavvikelse mellan de 

båda urvalsgrupperna relativt små i variabeln ”Storlek”. Dessutom uppvisar variabeln ett högt 

p-värde i såväl den fulla modellen i Bilaga 4 som i Modell 2 där ”Omsättning/Totalt Kapital” 

exkluderats, vilket innebär att ”Storlek” är långt från signifikant i någon av modellerna. Med 

anledning av detta har vi valt att beräkna marginaleffekten baserat på den modell där 

”Storlek” exkluderas från regressionen. Som tidigare förklarats (se 5.2.2 Logistisk regression, 

samt Bilaga 1) mäter marginaleffekten hur sannolikheten förändras för att ekonomisk 

brottslighet förekommer i små aktiebolag givet en förändring i variabeln ”Revisor”. 

 

Som framgår i Tabell 9 ovan har vi dels valt att beräkna marginaleffekten för studiens 

genomsnittsbolag och dels för bolagen i varje tiondels percentil. För genomsnittsbolaget har 

vi tagit det genomsnittliga värdet för alla variabler, utom variabeln ”Revisor”, som ingår i 

studien och applicerat på funktionen som ges från den logistiska regressionen. Genom att 

hålla samtliga variabler konstanta, utom variabeln ”Revisor”, kan således beräknas 

skillnaderna i sannolikheten för förekomsten av ekonomisk brottslighet i 

genomsnittsbolaget. Som synes i Tabell 9 är sannolikheten att genomsnittsbolaget begår ett 

ekonomiskt brott 24,67 procent med revisor och 35,02 procent utan revisor. Skillnaden 

mellan dessa procentsatser, det vill säga marginaleffekten, är 10,35 procentenheter stor. 

Således minskar risken för förekomsten av ekonomisk brottslighet i genomsnittsbolaget med 

10,35 procentenheter om detta har revisor. Samma beräkning utifrån Modell 2 i Tabell 8 ger 

en marginaleffekt om 10,06 procentenheter, vilket innebär att resultatet varierar ytterst lite 

beroende på vilken modell som väljs. Det bör dock påminnas om att sambandet mellan 

”Revisor” och ”Ekonomisk brottslighet” enligt den logistiska regressionen är svagt och 

endast signifikant på tio procents signifikansnivå. 

 

Vad gäller bolagen i percentilerna är dessa rangordnade efter det värde som erhålls från den 

logistiska regressionen i Modell 1 i Tabell 8 för varje enskilt bolag. Sedermera är dessa 

rangordnade från minst sannolikhet för förekomsten av ekonomisk brottslighet till störst 

sannolikhet för förekomsten av ekonomisk brottslighet, vilket också framgår i de båda 

sannolikhetskolumnerna i Tabell 9. Vidare kan konstateras att revisorns påverkan ökar 

stadigt från den 10:e till och med den 80:e percentilen, varav i den senare revisorns 

påverkan är som störst för att sedan åter avta. Med andra ord är revisorns påverkan för 

förekomsten av ekonomisk brottslighet mindre i de bolag som är mindre benägna att begå 
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ekonomiska brott och större i de bolagen där benägenheten är större. Dock är revisorns 

effekt avtagande för de absolut mest brottsbenägna bolagen. Värt att notera är att 

sannolikheten att ett bolag med revisor begår ett ekonomiskt brott är 11,78 procent stor för 

bolaget i den 10:e percentilen och 73,99 procent stor i den 90:e percentilen. Motsvarande 

siffror om bolagen inte har revisor är 18,01 procent respektive 82,40 procent. 

 

I Tabell 10, nedan, har urvalet delats upp i två grupper: en grupp innehållande bolag med 

revisor och en grupp innehållande bolag utan revisor. Därmed kan undersökas huruvida 

revisorn påverkar de underliggande faktorerna för övriga förklaringsvariabler. Med andra 

ord har vi valt att undersöka om revisorn kan ha en modererande effekt för förekomsten av 

ekonomisk brottslighet i små aktiebolag. I likhet med marginaleffekten användes 

variablerna från Modell 1 i Tabell 8 som utgångspunkt till regressionerna i Tabell 10 nedan. 

Modell 1.2 innehåller enbart bolag med revisor (56 ”Ekobrott” och 136 ”Ej Ekobrott”) och 

Modell 1.3 innehåller enbart bolag utan revisor (69 ”Ekobrott” och 130 ”Ej Ekobrott”). 

 

 

Tabell 10. Logistisk regression uppdelat för revisor

yi=β1+β2 revi+β3 kufoomsi+β4 omstki+β5 årtki+β6 omsttki+β7 tstki+β8 dfhi+β9 stlki+ ui

Variabler Förväntat samband   β S.E. (β) Odds   β S.E. (β) Odds

1. Konstant 0,367 0,876 1,006 0,674
2. Revisor -
3. KuFo/Oms + 0,723 0,480 2,060 0,386 0,348 1,470
4. Oms/TK ? 0,008 0,143 1,008 -0,138 0,120 0,871
5. ÅR/TK - -0,171 0,609 0,843 0,416 0,341 1,517
6. OmsT/TK + -0,204 0,690 0,816 0,076 0,564 1,079
7. TS/TK + 0,646 0,471 1,909 0,414 0,355 1,513
8. Dålig finansiell hälsa - -2,496 ** 0,517 0,082 -2,711 ** 0,479 0,066
9. Storlek -

Nagelkerke R2: 0,437 0,327
Rätt klassificerade: 84,4 % (Ekobrott=64,3 %; 78,9 % (Ekobrott=52,2 %;

Ej Ekobrott =92,6 %) Ej Ekobrott =93,1 %)
Hosmer & Lemeshow-test: Chi2=10,404; df=6; p=0,238 Chi2=13,170; df=6; p=0,106
Modell Chi2: 70,220 ** 53,764 **
Högsta VIF-värde: 1,289 (TS/TK) 2,182 (TS/TK)

♰♰ 0,1 signifikansnivå (two-tailed)
* 0,05 signifikansnivå (two-tailed)
** 0,01 signifikansnivå (two-tailed)

Variabeldefinitioner:
Ekonomisk brottslighet = Dummyvariabel (1/0) där 1 = Ekobrott och 0 = Ej Ekobrott

Revisor = Dummyvariabel (1/0) där 1 = Revisor och 0 = Ej Revisor
KuFo/Oms = Kundfordringar/Omsättning

Oms/TK = Naturliga logartimen av Omsättning/Totalt Kapital
ÅR/TK = Årets Resultat/Totalt Kapital

OmsT/TK = Omsättningstillgångar/Totalt Kapital
TS/TK = Totala Skulder/Totalt Kapital

Dålig finansiell hälsa = Dummyvariabel (1/0) där 1 = Nej och 0 = Ja
Storlek = Naturliga logartimen av Omsättning

Modell 1.2 med revisor (n = 192) Modell 1.3 utan revisor (n = 199)
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Som framgår av båda modellerna i Tabell 10 är enda signifikanta variabeln ”Dålig finansiell 

hälsa” som uppvisar ett starkt negativt samband med ”Ekonomisk brottslighet”, precis som i 

tidigare presenterade regressioner. Resultaten indikerar således att risken för att ekonomisk 

brottslighet förekommer inom små svenska aktiebolag främst är kopplat till företagens 

finansiella situation. Vidare kan konstateras att ingen av de andra variablerna var 

signifikanta i någon av modellerna i Tabell 10, vilket indikerar att revisorn inte påverkar 

dessa variabler. Därmed har revisorn en mycket liten modererande effekt. Något 

överraskande är detta motstridigt vad Dedman & Kausar (2012) menar, det vill säga att 

bolag med revisor ofta är mer effektiva och lönsamma. Under förutsättning att Dedman & 

Kausars (2012) antaganden stämt hade detta fått genomslag i regressionen och skillnader 

mellan de båda regressionerna uppvisats. 

 

Denna uppsats teoretiska grund bygger, utöver agentteorin, även på resursberoendeteori och 

på beslutsteori med avsikt att förklara om små svenska aktiebolag begår ekonomisk 

brottslighet på grund av oaktsamhet eller uppsåt, samt den roll revisorn spelar. Med 

anledning av detta har vi valt att dela upp bolagen i ”Ekobrotts”-gruppen i två kategorier: en 

med de bolag vars befattningshavare av oaktsamhet fällts för ekonomiska brott och en med 

de bolag vars befattningshavare fällts på grund av uppsåt. Som framgår av den beskrivande 

statistiken i Bilaga 5 har något fler befattningshavare inom små svenska aktiebolag fällts på 

grund av oaktsamhet (n=72) än på grund av uppsåt (n=53). Fördelningen är helt i linje med 

det som Ekobrottsmyndigheten (2016b) tidigare konstaterat. Värt att notera är även att bolag 

vars befattningshavare fällts på grund av oaktsamhet i större utsträckning har revisor än 

bolag vars befattningshavare fällts på grund av uppsåt (se Bilaga 5). 

 

Tabell 11, på kommande sida, visar två logistiska regressioner. I den ena regressionen 

(Modell 3) har de bolag vars befattningshavare som på grund av oaktsamhet fällts för 

ekonomiska brott (n=72) ställts mot kontrollgruppen (n=266) och i den andra regressionen 

(Modell 4) har de bolag vars befattningshavare som på grund av uppsåt fällts för ekobrott 

(n=53) ställts mot kontrollgruppen (n=266). Med andra ord har bolag som på grund av 

uppsåt fällts för ekobrott exkluderats i Modell 3 och bolag som fällts på grund av 

oaktsamhet har exkluderats från Modell 4. På grund av problem med multikollinearitet har 

återigen variabeln ”Storlek” uteslutits från regressionerna (se Bilaga 6).  
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Modell 3 i Tabell 11, ovan, visar regressionen för de bolag där någon befattningshavare på 

grund av oaktsamhet fällts för ett ekonomiskt brott i tingsrätt under år 2015. I totalt 72 bolag 

har någon befattningshavare fällts för ekobrott på grund av oaktsamhet (se bilaga 5), vilka 

ställts mot ”Ej Ekobrotts”-gruppen om 266 bolag. Som framgår av regressionen är dock 

variabeln ”Revisor” inte signifikant och således kan inget samband mellan ”Revisor” och 

”Ekonomisk brottslighet” på grund av oaktsamhet bevisas. Precis som i tidigare regressioner 

Tabell 11. Logistisk regression uppdelat för oaktsamhet och uppsåt

yi=β1+β2 revi+β3 kufoomsi+β4 omstki+β5 årtki+β6 omsttki+β7 tstki+β8 dfhi+β9 stlki+ ui

Variabler Förväntat samband   β S.E. (β) Odds   β S.E. (β) Odds

1. Konstant 0,009 0,642 0,822 0,742
2. Revisor - -0,168 0,319 0,845 -0,885 * 0,385 0,413
3. KuFo/Oms + -0,025 0,534 0,975 0,987 * 0,408 2,685
4. Oms/TK ? -0,210 * 0,107 0,810 0,196 0,149 1,217
5. ÅR/TK - 0,466 0,314 1,593 0,000 0,335 1,000
6. OmsT/TK + -0,037 0,494 0,963 -0,170 0,679 0,844
7. TS/TK + 0,693 * 0,327 1,999 0,007 0,297 1,007
8. Dålig finansiell hälsa - -2,408 ** 0,409 0,090 -2,950 ** 0,437 0,052
9. Storlek -

Nagelkerke R2: 0,340 0,385
Rätt klassificerade: 84,0 % (Ekobrott = 50,0 %; 88,1 % (Ekobrott = 54,7 %;

Ej Ekobrott = 93,2 %) Ej Ekobrott = 94,7 %)
Hosmer & Lemeshow-test: Chi2=9,538; df=7; p=0,299 Chi2=4,385; df=7; p=0,821
Modell Chi2: 83,822 ** 82,725 **
Högsta VIF-värde: 1,432 (TS/TK) 1,567 (TS/TK)

♰♰ 0,1 signifikansnivå (two-tailed)
* 0,05 signifikansnivå (two-tailed)
** 0,01 signifikansnivå (two-tailed)

Variabeldefinitioner:
Ekonomisk brottslighet = Dummyvariabel (1/0) där 1 = Ekobrott och 0 = Ej Ekobrott

Revisor = Dummyvariabel (1/0) där 1 = Revisor och 0 = Ej Revisor
KuFo/Oms = Kundfordringar/Omsättning

Oms/TK = Naturliga logartimen av Omsättning/Totalt Kapital
ÅR/TK = Årets Resultat/Totalt Kapital

OmsT/TK = Omsättningstillgångar/Totalt Kapital
TS/TK = Totala Skulder/Totalt Kapital

Dålig finansiell hälsa = Dummyvariabel (1/0) där 1 = Nej och 0 = Ja
Storlek = Naturliga logartimen av Omsättning

Modell 3. Oaktsamhet (n = 338) Modell 4. Uppsåt (n = 319)
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är ”Dålig finansiell hälsa” fortsatt signifikant på en procents signifikansnivå och dessutom 

är såväl ”Totala Skulder/Totalt Kapital” som ”Omsättning/Totalt Kapital” signifikanta. 

 

Modell 4 i Tabell 11 behandlar bolag där någon befattningshavare på grund av uppsåt fällts 

för något ekonomiskt brott. I totalt 53 bolag har någon befattningshavare fällts för ekobrott 

på grund av uppsåt (se bilaga 5), vilka ställts mot ”Ej Ekobrotts”-gruppen om 266 bolag. 

Som framgår av Modell 4 finns ett signifikant negativt samband mellan variablerna 

”Revisor” och ”Ekonomisk brottslighet”. Detta innebär att risken ökar för att ekobrott på 

grund av uppsåt förekommer inom små svenska aktiebolag om bolagen i fråga väljer bort 

revisorn. Även i Modell 4 är ”Dålig finansiell hälsa” signifikant på en procents 

signifikansnivå men till skillnad mot Modell 3 är ”Kundfordringar/Omsättning” signifikant 

medan signifikansen tappas i såväl ”Totala Skulder/Totalt Kapital” som ”Omsättning/Totalt 

Kapital”. 

 

Med anledning av resultaten från Modell 3 och 4 i Tabell 11 ovan valde vi även att ställa 

”Uppsåts”-gruppen mot ”Oaktsamhets”-gruppen i en logistisk regression, vilken framgår av 

Tabell 12 på kommande sida. Genom denna analys kan skillnader mellan bolag som fällts 

för uppsåt respektive oaktsamhet förklaras. Av de totalt 125 bolagen vars befattningshavare 

fällts för ekonomisk brottslighet har 53 fällts på grund av uppsåt och 72 på grund av 

oaktsamhet. Som framgår av den beskrivande statistiken i Bilaga 5 har 17 av bolagen i 

”Uppsåts”-gruppen revisor medan 39 av bolagen i ”Oaktsamhets”-gruppen revisor. Till 

skillnad mot tidigare presenterade regressioner är i regressionen nedan den beroende 

variabeln ”Uppsåt / Oaktsamhet” där bolag som fällts på grund av ”Uppsåt” kodats som (1) 

och bolag som fällts på grund av ”Oaktsamhet” kodas om (0). Med andra ord har alla ”Ej 

Ekobrotts”-bolag exkluderats från Tabell 12. I övrigt är den oberoende variabeln och 

kontrollvariablerna samma som tidigare. 
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Som framgår av Tabell 12 är den starkast förklarande variabeln för om befattningshavare i 

bolag fälls på grund av uppsåt eller oaktsamhet ”Revisor”, vilken är signifikant på fem-

procentsnivå. Precis som Tabell 11 indikerade har bolag vars befattningshavare fällts för ett 

ekonomiskt brott på grund av uppsåt i större utsträckning valt bort revisor än de bolag vars 

befattningshavare fällts på grund av oaktsamhet.  

 

Tabell 12. Logistisk regression; Uppsåt vs. Oaktsamhet
(n = 125)

yi=β1+β2 revi+β3 kufoomsi+β4 omstki+β5 årtki+β6 omsttki+β7 tstki+β8 dfhi+β9 stlki+ ui

Variabler β   S.E. (β) VIF Odds

1. Konstant 0,180 0,627
2. Revisor -0,870 * 0,403 1,054 0,419
3. KuFo/Oms 0,694 ♰ 0,395 1,085 1,999
4. Oms/TK 0,180 0,123 1,347 1,198
5. ÅR/TK -0,216 0,274 1,273 0,805
6. OmsT/TK 0,403 0,658 1,154 1,496
7. TS/TK -0,334 0,216 1,387 0,716
8. Dålig finansiell hälsa -0,451 0,424 1,190 0,637
9. Storlek

Nagelkerke R2: 0,161
Rätt klassificerade: 67,2 % (Uppsåt = 50,9 %; Oaktsamhet = 79,2 %)
Hosmer & Lemeshow-test: Chi2=5,876; df=6; p=0,661
Modell Chi2: 15,970 *

♰♰ 0,1 signifikansnivå (two-tailed)
* 0,05 signifikansnivå (two-tailed)
** 0,01 signifikansnivå (two-tailed)

Variabeldefinitioner:
Uppsåt / Oaktsamhet = Dummyvariabel (1/0) där 1 = Uppsåt och 0 = Oaktsamhet

Revisor = Dummyvariabel (1/0) där 1 = Revisor och 0 = Ej Revisor
KuFo/Oms = Kundfordringar/Omsättning

Oms/TK = Naturliga logartimen av Omsättning/Totalt Kapital
ÅR/TK = Årets Resultat/Totalt Kapital

OmsT/TK = Omsättningstillgångar/Totalt Kapital
TS/TK = Totala Skulder/Totalt Kapital

Dålig finansiell hälsa = Dummyvariabel (1/0) där 1 = Nej och 0 = Ja
Storlek = Naturliga logartimen av Omsättning
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6.3	Sammanfattande	analys	

Resultatet från Modell 1 i den logistiska regressionen i Tabell 8 visar att variablerna 

”Revisor”, ”Kundfordringar/Omsättning”, ”Totala Skulder/Totalt Kapital” samt ”Dålig 

finansiell hälsa” kan förklara förekomsten av ekonomisk brottslighet i små svenska 

aktiebolag. Enda variabeln som är signifikant på en-procentig signifikansnivå är variabeln 

”Dålig finansiell hälsa”. Övriga variabler i regressionen är endast signifikanta på en tio-

procentig nivå. 

 

Gällande studiens oberoende variabel ”Revisor” kan konstateras att ett svagt negativt 

samband uppvisas, vilket indikerar att förekomsten av ekonomisk brottslighet inom små 

svenska aktiebolag utan revisor är större än inom bolag med revisor. Med andra ord kan vi 

med 90 procents säkerhet fastställa att risken för att ekonomisk brottslighet förekommer 

inom små svenska aktiebolag ökar utan revisor. Vidare visar marginaleffekten att risken för 

att ekonomisk brottslighet förekommer inom studiens genomsnittsbolag ökar med 10,35 

procentenheter om bolaget inte har revisor. Därtill kan konstateras att revisorn har minst 

effekt i de bolag minst benägna att begå ekonomiska brott och att effekten ökar stadigt upp 

till den 80:e percentilen.  

 

Även Chi2-testet visade på liknande resultat som den logistiska regressionen. Chi2-testet 

indikerar att det finns ett mycket svagt negativt samband mellan valet att anlita revisor och 

förekomsten av ekonomisk brottslighet. Med andra ord ökar risken för förekomsten av 

ekonomisk brottslighet, om än väldigt lite, om små svenska aktiebolag inte har revisor. 

Således kan konstateras att den logistiska regressionens stora bortfall, i framför allt urvalet 

av ”Ekobrotts”-bolag, inte påverkat resultatet i större utsträckning. Hypotesen (H1) att det 

finns en ökad risk för att ekonomisk brottslighet förekommer inom små svenska aktiebolag 

om dessa inte har revisor kan därmed, med 90 procents säkerhet, inte förkastas. 
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7.	Kompletterande	analys	

 

Detta kompletterande kapitel behandlar revisorers benägenhet att lämna 

revisionsberättelser som avviker från standardutformningen. Kapitlet inleds med en kortare 

redogörelse av bakgrunden och metodval varpå analysen redogörs. 

 

7.1	Bakgrund	och	metod	

Revisorer ska i revisionsberättelsen uttala sig om huruvida årsredovisningen ger en 

rättvisande bild av ett bolags resultat respektive ställning samt om rådande lagstiftning och 

reglering åtföljs (Revisionsnämnden, 2017). Om revisorn finner väsentliga oegentligheter 

eller fel i de finansiella rapporterna ska revisorn lämna en revisionsberättelse som avviker 

från standardutformningen, en så kallad ”oren revisionsberättelse” (Revisionsnämnden, 

2017; ISA 705)5. För såväl långivare som övriga intressenter är revisionsberättelsen av 

betydelse och en revisionsberättelse som avviker från standardutformningen kan få 

konsekvenser för bolagen i fråga i form av högre räntekostnader samt minskad tilltro för 

bolaget (Bamber & Stratton, 1997). Vidare visade vår tidigare analys (Tabell 11) inget 

samband mellan ekobrott på grund av oaktsamhet och revisor. Då revisorer dessutom 

kritiserats för deras förmåga att avhjälpa allvarligare former av ekonomisk brottslighet 

(Loebbecke m.fl., 1989; Johnson m.fl., 1993; Hammersley, 2011) vill vi vidare undersöka 

om icke-sambandet beror på att revisorer inte upptäcker brotten. Med hänsyn till detta har vi 

kompletterat vår studie med en analys av revisorers benägenhet att lämna 

revisionsberättelser som avviker från standardutformningen för bolag vars befattningshavare 

sedermera fällts för ekonomiska brott i tingsrätt och jämfört dessa bolag med 

kontrollgruppen innehållande bolag som inte fällts för ekobrott. 

 

Denna kompletterande del är en kvalitativ dokumentanalys (jmfr. Bryman & Bell, 2013). Vi 

har valt att inte göra någon djupare tolkning av texten (Graneheim & Lundman, 2004) utan 

enbart sett till dokumentens innebörd. I denna studie har således enbart noterats om 

revisionsberättelse som avviker från standardutformningen eller ej lämnats samt vilken typ 
                                                
5 För räkenskapsår som avslutas 15 december 2016 eller senare gäller ny standard angående revisionsberättelser (ISA 701, 
p.6). Dock behandlar denna studie inga räkenskapsår efter nämnda datum, varför den nya standarden bortses från. 
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av avvikelse som avgetts. Enligt Bryman och Bell (2013) är en fördel med denna metod att 

analysen blir objektiv och endast i liten omfattning påverkas av forskaren. En nackdel med 

dokumentanalys är dock att analysen inte kan bli bättre än de dokument som analysen 

bygger på (ibid). Dock består vår data enbart av underskrivna revisionsberättelser, varför vi 

bedömer att vår data håller hög kvalitet. 

 

Urvalet till denna kompletterande del är det samma som användes i den primära logistiska 

regressionen (Tabell 8). Med andra ord inkluderades 391 bolag i dokumentanalysen. Från 

dessa 391 har sedermera samtliga bolag som inte har revisor (n=199) exkluderats, vilket ger 

ett totalt urval om 192 bolag till denna analys, varav 56 i ”Ekobrotts”-gruppen och 136 i ”Ej 

Ekobrotts”-gruppen. Från bolagen i urvalet har vi hämtat information om huruvida revisorn 

lämnat revisionsberättelse som avviker från standardutformningen eller ej. I de fall 

revisionsberättelsen avviker har närmare kontrollerats vilken typ av avvikelse som 

framförts. 

 

För att analysera om revisorers benägenhet att lämna revisionsberättelse som avviker från 

standardutformningen skiljer sig mellan gruppen ”Ekobrott” och gruppen ”Ej Ekobrott” har 

vi genomfört Chi2-test (jmfr. Djurfeldt m.fl., 2010). I likhet med tidigare presenterade 

logistiska regressioner har dummyvariabler använts. Liksom tidigare har ”Ekobrott” kodats 

som (1) och ”Ej Ekobrott” som (0). För variabeln ”Avvikande uttalande” har bolag som 

erhållit revisionsberättelse som avviker från standardutformningen kodats som (1) och i 

annat fall (0). 

7.2	Analys	

Som framgår i Tabell 13, nedan, är anmärkningar om att årsredovisningen lämnats in för 

sent samt att skyldigheten att betala skatter och avgifter inte åtföljs de vanligaste 

anledningarna till att revisorn lämnat en revisionsberättelse som avviker från 

standardutformningen. Detta gäller såväl för de bolag där brott begåtts med uppsåt som när 

brott begåtts av oaktsamhet, samt i de bolag som inte fällts för något ekonomiskt brott. 

Vidare framgår i Bilaga 2, fördelade efter brottstyp, i vilken omfattning avvikande 

uttalanden gjorts för de bolag vars befattningshavare sedermera fällts för ekonomiska brott i 

tingsrätt. Av de 56 bolag med revisor vars befattningshavare fällts i tingsrätt för ett 

ekonomiskt brott kan konstateras att revisorerna i 53 fall lämnat revisionsberättelse som 
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avviker från standardutformningen. Av de totalt 136 bolagen med revisor i ”Ej Ekobrotts”-

gruppen har revisorn i 23 fall lämnat revisionsberättelse som avviker från 

standardutformningen. Att antalet avvikande uttalanden i Tabell 13 skiljer sig från antalet 

bolag beror på att revisorerna på flera punkter lämnat uttalanden som avviker från 

standardutformningen i samma revisionsberättelse. 

 
Som Chi2-testet i Tabell 14 nedan visar finns ett starkt positivt samband finns mellan 

revisorns benägenhet att lämna revisionsberättelse som avviker från standardutformningen 

och ekonomisk brottslighet. 

Tabell 13. Typ av avvikande uttalande i revisionberättelse

Avvikande uttalande Oaktsamhet Uppsåt Ej Ekobrott Totalt
Sent inlämnad 33 14 18 65
Skatter & avgifter 27 12 11 50
BR/RR tillstyrks ej 18 5 4 27
Ej upprättat KBR 18 4 5 27
FörvaltningsB. tillstyrks ej 10 0 0 10
Förbjudet lån 5 3 1 9
Bristande intern kontroll 4 1 1 6
Olaglig värdeöverföring 1 1 0 2
Totalt 116 40 40 196

Tabellförklaring:
Sent inlämnad = Årsredovisningen har inte lämnats in inom lagen angiven tid

Skatter & avgifter = Bolaget har inte betalat skatter och avgifter, 
alternativ betalat dessa för sent

BR/RR tillstyrks ej = Balansräkning och/eller resultaträkning tillstyrks ej av revisor
Ej upprättat KBR = Kontrollbalansräkning har ej upprättats i enlighet med 

Aktiebolagslagen
FörvaltningsB. tillstyrks ej = Revisorn tillstyker ej att förvaltningsberättelsen är

förenlig med Årsredovisningslagen
Förbjudet lån = Lån till aktieägare har lämnats i strid mot Aktiebolagslagen

Bristande intern kontroll = Brister i kontroll av bokföring har noterats
Olaglig värdeöverföring = Utdelning har tagits i strid mot Aktiebolagslagen



 66 

 
Av de 192 bolagen i urvalet som har revisor finns det, enligt Chi2-testet, en stark signifikant 

skillnad i antalet bolag där revisorn lämnat avvikande uttalanden mellan ”Ekobrotts”-

bolagen och ”Ej Ekobrotts”-bolagen. Med andra ord är revisorer betydligt mer benägna att 

lämna revisionsberättelse som avviker från standardutformningen för de bolag där 

ekonomisk brottslighet förekommit än för bolag som inte fällts för något ekonomiskt brott. 

Det senare stärks ytterligare av Phi som uppvisar ett värde om 0,722 (jmfr. Djurfeldt m.fl., 

2010). Som framgår i Tabell 14 förväntar sig testet att 22,2 bolag i ”Ekobrotts”-gruppen ska 

erhålla revisionsberättelse som avviker från standardutformningen medan det faktiska 

antalet uppgår till 53. För gruppen ”Ej Ekobrott” förväntar sig testet att 53,8 bolag ska 

erhålla revisionsberättelse som avviker från standardutformningen medan det faktiska 

antalet uppgår till 23. 

 

I likhet med analysen i Tabell 12, som gjordes uppdelat för bolag vars befattningshavare 

fällts för ett ekonomiskt brott på grund av oaktsamhet respektive uppsåt, har vi även 

gällande revisorns benägenhet att lämna revisionsberättelse som avviker från 

standardutformningen delat upp ”Ekobrotts”-bolagen mellan oaktsamhet och uppsåt. Då vi 

tidigare konstaterat att bolag vars befattningshavare som begår brott med uppsåt i större 

utsträckning väljer bort revisorn än bolag som begår brott på grund av oaktsamhet vill vi 

även testa om benägenheten att lämna anmärkningar från revisorer skiljer mellan de båda 

grupperna ”Oaktsamhet” respektive ”Uppsåt”. Totalt har 39 bolag revisor där ekobrott 

Tabell 14. Chi 2 -test – Ekonomisk brottslighet vs. Avvikande revisionsberättelse

n = 192 Ej Avvikande (0) Avvikande (1) Totalt
Ej Ekobrott (0)

Faktiskt antal 113 (83,1 %) 23 (16,9 %) 136 (100,0 %)
Förväntat antal 82,2 (60,4 %) 53,8 (39,6 %) 136 (100,0 %)

Ekobrott (1)
Faktiskt antal 3 (5,4 %) 53 (94,6 %) 56 (100,0 %)
Förväntat antal 33,8 (60,4 %) 22,2 (39,6 %) 56 (100,0 %)

Totalt
Faktiskt antal 116 (60,4 %) 76 (39,6 %) 192 (100,0 %)
Förväntat antal 116 (60,4 %) 76 (39,6 %) 192 (100,0 %)

Pearson Chi2: 100,218; df=1; p<0,000
Phi: 0,722; p<0,000

Variabeldefinitioner:
Ekonomisk brottslighet = Dummyvariabel (0/1) där 0 = Ej Ekobrott och 1 = Ekobrott

Avvikande uttlande= Dummyvariabel (0/1) där 0 = Ej avvikande uttalande och
1= Revisionsberättelse som avviker från standardutformningen
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begåtts på grund av oaktsamhet. I 37 fall har revisorn lämnat revisionsberättelse som 

avviker från standardutformningen. Därtill har 17 bolag revisor där ekobrott begåtts med 

uppsåt, varav revisorn lämnat revisionsberättelse som avviker från standardutformningen i 

16 fall. I tabell 15, nedan, framgår Chi2-testet där dessa grupper ställs mot varandra. I testet 

har ”Oaktsamhet” kodats som (0) och ”Uppsåt” som (1). Avvikande uttalande har kodats 

precis på samma sätt som i föregående Chi2-test. 

 

 
 

Som framgår av Tabell 15 finns inget signifikant samband mellan revisorers benägenhet att 

lämna revisionsberättelse som avviker från standardutformningen och ekobrott som grundas 

i oaktsamhet respektive uppsåt. Då de förväntade antalen i gruppen ”Ej avvikande” 

understiger fem i såväl ”Oaktsamhets”-gruppen som ”Uppsåts”-gruppen har signifikansen 

testats med Fishers Exact Test (Djurfeldt m.fl., 2010, s. 216). Som framgår är p=1,000, 

vilket innebär att inget samband finns. Med andra ord lämnar revisorer i lika stor 

utsträckning revisionsberättelser som avviker från standardutformningen oavsett om brotten 

grundas i oaktsamhet eller uppsåt. 

 

Tabell 15. Chi 2 -test – Avvikande revisionsberättelse; Oaktsamhet vs. Uppsåt

n = 56 Ej Avvikande (0) Avvikande (1) Totalt
Oaktsamhet (0)

Faktiskt antal 2 (5,1 %) 37 (94,9 %) 39 (100 %)
Förväntat antal 2,1 (5,4 %) 36,9 (94,6 %) 39 (100 %)

Uppsåt (1)
Faktiskt antal 1 (5,9 %) 16 (94,1 %) 17 (100 %)
Förväntat antal 0,9 (5,4 %) 16,1 (94,6 %) 17 (100 %)

Totalt
Faktiskt antal 3 (5,4 %) 53 (94,6 %) 56 (100 %)
Förväntat antal 3 (5,4 %) 53 (94,6 %) 56 (100 %)

Fishers Exact Test: p=1,000
Phi: -0,015; p=0,908

Variabeldefinitioner:
Oaktsamhet / Uppsåt = Dummyvariabel (0/1) där 0 = Oaktsamhet och 1 = Uppsåt

Avvikande uttlande= Dummyvariabel (0/1) där 0 = Ej avvikande uttalande och
1= Revisionsberättelse som avviker från standardutformningen
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8.	Diskussion	och	slutsats	

 

Denna uppsats avslutande kapitel inleds med en diskussion kring studiens resultat innan 

studiens slutsatser presenteras. Slutligen förs en diskussion kring studiens bidrag och 

förslag lämnas på fortsatt forskning inom ekobrotts-området. 

 

8.1	Diskussion	

Syftet med denna studie är att förklara sambandet mellan revision och förekomsten av 

ekonomisk brottslighet i små svenska aktiebolag. Mer konkret ämnar vi undersöka hur 

risken för att ekonomisk brottslighet förekommer i små svenska aktiebolag påverkas då 

denna typ av bolag väljer bort revisorn. Trots att revisionsplikten avskaffades för små 

aktiebolag i Sverige år 2010 (SFS 2005:551; SFS 2010:834) är fortfarande inte klarlagt hur 

revisionspliktens avskaffande påverkat den ekonomiska brottsligheten i små svenska 

aktiebolag (Riksrevisionen, 2017). 

 

Som påvisats i tidigare framlagda analys (se Tabell 8) finns ett svagt negativt samband 

mellan revisor och ekonomisk brottslighet i små svenska aktiebolag. Med andra ord ökar 

risken att ekonomisk brottslighet förekommer inom små svenska aktiebolag då dessa väljer 

bort revisorn. Ur ett agentteoretiskt perspektiv ger resultatet från vår analys stöd för 

resonemanget att revisorn kan ha en kontrollfunktion och minska risken för ekonomiska 

brott (jmfr. Jensen & Meckling, 1976; Hogan m.fl., 2008; Kramer, 2015). Frånvaron av en 

kontrollfunktion kan vidare skapa möjligheter att begå brott (Paternoster & Simpson, 1996), 

vilket får stöd i vår analys där det visas att förekomsten av ekonomiska brott är mindre i 

bolag med revisor. Vår analys visar således att en kontrollfunktion i form av revisor kan 

behövas för att minska risken för förekomsten av ekonomisk brottslighet. Med andra ord 

indikerar resultaten från denna studie att revisorer har viss preventiv verkan vad gäller 

ekonomisk brottslighet inom små svenska aktiebolag, vilket är i linje med 

Ekobrottsmyndighetens (2016a) ställningstagande.  
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Även om agent-principal-relationen inte är lika påtaglig i små aktiebolag (Collis m.fl., 2004; 

Hope m.fl., 2012) kan relationen ändå omsättas till andra intressenter (Lee, 1995; Öhman 

m.fl., 2006) då ekonomisk brottslighet kan medföra stora kostnader för samhället i stort 

(Rezaee, 2005). Utifrån detta perspektiv indikerar resultatet från analysen att en 

kontrollfunktion ändå krävs för att säkra samhällsintresset. Även om det är möjligt att 

alternativet att välja bort revisor medför en kostnadsbesparing för det enskilda bolaget 

(Thorell & Norberg, 2005; SOU 2008:32) kan dock ur ett samhällsperspektiv sättas under 

debatt huruvida revisionspliktens avskaffande varit ett samhällsekonomiskt korrekt beslut 

(jmfr. Slovic m.fl., 1997; Peterson, 1999; Rezaee, 2005). Den samhällsekonomiska aspekten 

har dock inte närmare studerats i denna studie, vad som däremot kan konstateras är att 

beslutet att avskaffa revisionsplikten utifrån ett ekobrottsperspektiv går att kritisera med 

stöd av studiens resultat. Utredningen som föranledde revisionspliktens avskaffande menade 

att farhågorna för ökad ekonomisk brottslighet var överdrivna i och med slopad 

revisionsplikt (SOU 2008:32). Vår studies resultat visar dock att ekonomisk brottslighet 

förekommer i något större uträckning i bolag utan revisor och utredarnas ståndpunkt går 

således att ifrågasätta. Det som däremot kan noteras är att våra resultat visar att revisorn gör 

relativt liten skillnad i bolag där benägenheten att begå ekonomiska brott är liten (se Tabell 

9). Den effekt revisorn har är dock större i bolag mer benägna att begå brott. Med stöd av 

agentteorin finner vi således indikationer på att risken för att ekonomisk brottslighet 

förekommer inom små svenska aktiebolag ökar om dessa inte har revisor. 

 

Då sambandet som uppvisas mellan revisor och ekonomisk brottslighet i vår analys är svagt 

kan inte helt bortses från studier som kritiserat revisorers förmåga att upptäcka och 

förhindra allvarligare former av ekonomiska brott (Hansen m.fl., 1996; Hassink m.fl., 2010; 

Hammersley m.fl., 2011). I likhet med vår studie menar Ekobrottsmyndigheten (2016a) att 

avsaknaden av revisor kan vara en riskfaktor för förekomsten av ekonomisk brottslighet 

men Ekobrottsmyndigheten påtalar samtidigt att det statistiskt är svårt att säkerställa 

sambandet. Inte heller vår studie uppvisar ett starkt statistiskt samband då resultatet endast 

är signifikant på en tio-procentig signifikansnivå. Således indikerar bara vårt resultat att 

risken för förekomsten av ekonomisk brottslighet ökar om bolagen i fråga inte har revisor. 

Revisorns preventiva verkan är därmed svår att statistiskt säkerställa men går tillsvidare inte 

helt att utesluta. Däremot visar vårt Chi2-test i den kompletterande analysen (se Tabell 14) 

ett starkt positivt samband mellan ekonomisk brottslighet och revisorers benägenhet att 

lämna revisionsberättelse som avviker från standardutformningen. Med andra ord lämnar 
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revisorer i betydligt större utsträckning revisionsberättelser som avviker från 

standardutformningen för bolag vars befattningshavare sedermera fälls för ett ekonomiskt 

brott i tingsrätt än vad revisorer gör för de bolag vars befattningshavare inte fälls. Därmed 

kan konstateras att revisorer upptäcker ekonomiska brott i de flesta fall där bolags 

befattningshavare senare döms i tingsrätt. Detta resultat går emot argumentationen att 

revisorer relativt sällan upptäcker ekonomiska brott (Hansen m.fl., 1996; Hassink m.fl., 

2010; Hammersley m.fl., 2011) men samtidigt kan fortsatt ifrågasättas huruvida revisorer 

faktiskt kan förhindra ekonomiska brott. Även om sambandet mellan revisorers benägenhet 

att lämna orent och förekomsten av ekonomisk brottslighet är starkt, är samtidigt sambandet 

mellan revisor och ekonomisk brottslighet bara svagt. Med andra ord fälls bolagens 

befattningshavare, om än i något mindre utsträckning om bolaget har revisor, för 

ekonomiska brott i tingsrätt oavsett om bolagen i fråga har revisor eller ej. Därmed visar 

våra resultat att revisorer upptäcker ekonomiska brott men det är samtidigt mer tveksamt om 

revisorer faktiskt begränsar förekomsten av ekonomisk brottslighet. Med tanke på det svagt 

uppvisade sambandet i regressionsanalysen (se Tabell 8) kan således revisorernas preventiva 

verkan vad gäller ekonomisk brottslighet ifrågasättas, även om resultaten indikerar att 

ekobrott förekommer i något mindre utsträckning i bolag med revisor. 

 

Utifrån resursberoendeteori kan tolkning göras att en revisor tillför nödvändig kompetens i 

små aktiebolag (jmfr. Kirby & King 1997; Bennet & Robson, 1999; Pfeffer & Salancik, 

2003), vilket torde förhindra att ekonomiska brott begås på grund av slarv eller okunskap. 

Vidare torde revisorn som resurs vara extra påtaglig i små aktiebolag (Collis m.fl., 2004; 

Ball & Shivakumar, 2005; Hope m.fl., 2012) och således borde brott som grundar sig i 

oaktsamhet förekomma mer frekvent i oreviderade bolag, vilket dock är motsatt till vad vår 

analys visar. Som framgår i analysen över bolag vars befattningshavare på grund av 

oaktsamhet fällts för ekonomiska brott finns inget signifikant samband mellan revisorn och 

ekonomisk brottslighet (se Tabell 11). Med andra ord finner denna studie inget stöd för att 

revisorn förhindrar att bolags befattningshavare fälls i tingsrätt för brott som grundas i slarv 

eller okunskap. I utredningen som föranledde revisionspliktens avskaffande påtalades 

förvisso att revisorer kan avvärja mindre allvarlig ekonomisk brottslighet (SOU 2008:32), 

vilket dock inte är i linje med denna studies resultat. Däremot har denna studie inte 

undersökt hur många brott som faktiskt förhindrats genom att revisorer påtalat brister innan 

åtal väckts i tingsrätt. Vad som dock kan konstateras, från vår kompletterande analys (se 

Tabell 14), är att revisorer upptäcker brott och lämnar revisionsberättelser som avviker från 
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standardutformningen. Med tanke på att revisorerna faktiskt påtalar brister inom de bolag 

där ekonomisk brottslighet förekommer är det anmärkningsvärt att dessa brister inte 

åtgärdas i större omfattning. Vidare finner vi ingen skillnad vad gäller revisorers benägenhet 

att lämna revisionsberättelser som avviker från standardutformningen och om brotten 

begåtts av oaktsamhet eller uppsåt (se Tabell 15). Med andra ord lämnar revisorer i lika stor 

utsträckning avvikande uttalanden för bolag vars befattningshavare fällts i tingsrätt oavsett 

om brotten grundas i oaktsamhet eller uppsåt. Hade bristerna som grundas i oaktsamhet 

åtgärdats, och revisor således förhindrat brott, torde analysen (Tabell 11) uppvisat en 

signifikant skillnad gällande oaktsamhetsbrotten och revisor. Således tycks revisorernas 

anmärkningar inte förhindra att brott som grundas i oaktsamhet ändå begås, vilket är 

uppseendeväckande då revisionsberättelser som avviker från standardutformningen kan få 

negativa konsekvenser för berörda bolag (Bamber & Stratton, 1997).  

 

Likt det Ekobrottsmyndigheten (2016b) tidigare konstaterat har drygt hälften av 

”Ekobrotts”-bolagen i vårt urval fällts på grund av oaktsamhet, vilka brott enligt 

resursberoendeteori i större utsträckning hade kunnat undvikas om bolagen har revisor 

(Kirby & King 1997; Bennet & Robson, 1999; Pfeffer & Salancik, 2003). Dock visar vår 

studie återigen på andra resultat än de slutsatser som drogs i utredningen inför 

revisionspliktens avskaffande (SOU 2008:32). Till skillnad mot utredningen visar vårt 

resultat att det inte finns något samband mellan valet att anlita revisor eller ej och 

förekomsten av ekonomiska brott på grund av oaktsamhet. Med andra ord påverkar inte 

revisorn risken för förekomsten av ekonomiska brott som grundas i oaktsamhet. Ur ett 

ekobrottsperspektiv kan således ifrågasättas om revisorn verkligen är en viktig extern resurs 

för små svenska aktiebolag (jmfr. Kirby & King 1997; Bennet & Robson, 1999). Eftersom 

resursberoendeteori gör gällande att bolag måste ta hjälp av externa resurser, och revisorn 

enligt vår analys inte visats vara en viktig sådan, kanske det kan finnas andra resurser som 

är viktigare för små svenska aktiebolag. Samtidigt efterfrågar SRF konsulterna mer 

proaktiva åtgärder för att förhindra förekomsten av ekonomisk brottslighet inom små 

svenska aktiebolag (Carlson & Sigbladh, 2017). Frågan är således om en 

redovisningskonsult är en viktigare extern resurs vad gäller möjligheten att förhindra 

förekomsten av ekobrott på grund av slarv eller okunskap. Tillsvidare ger vår studie inget 

stöd för att resursberoendeteori kan förklara något samband mellan revisor och ekonomisk 

brottslighet. Även om teorin gör gällande att det är viktigt för företag att söka samarbeten 

med parter som kan bidra med resurser och rådgivning (Fiegener m.fl., 2000) finner vi inget 
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stöd för att revisorn är en viktig extern part ur ett ekobrottsperspektiv. Således kan, i likhet 

med vad tidigare studier redan konstaterat (Hansen m.fl., 1996; Hassink m.fl., 2010; 

Hammersley m.fl., 2011), fortsatt ifrågasättas om revisorer verkligen kan förhindra att 

befattningshavare i små svenska aktiebolag fälls för ekonomiska brott i tingsrätt. 

 

Vad gäller bolag vars befattningshavare fällts för ekonomiska brott i tingsrätt på grund av 

uppsåt visar vår analys på ett signifikant negativt samband mellan variablerna ”Ekonomisk 

brottslighet” och ”Revisor” (se Tabell 11). Med andra ord fälls befattningshavare i bolag 

utan revisor i större utsträckning för ekonomiska brott på grund av uppsåt än 

befattningshavare i bolag med revisor. I enlighet med beslutsteori torde små aktiebolag välja 

bort revisorn om uppsåt att begå brott finns (jmfr. Jeffery, 1965; Paternoster & Simpson, 

1996; Hogan m.fl., 2008), vilket även ges stöd för i vår analys som visar på en signifikant 

skillnad. Således kan tolkas, ur ett beslutsteoretiskt perspektiv, som att bolags 

befattningshavare uppfattar att risken ökar för att ekonomiska brott upptäcks om bolagen har 

revisor. Under förutsättning att bolag uppfattar det som att revisorn har en preventiv verkan 

torde det vara ett rationellt beslut att välja bort revisorn för att minimera risken för att 

ekonomiska brott upptäcks (jmfr Hogan m.fl., 2008). Således ger vår analys stöd för att 

individer som begår ekonomiska brott med uppsåt agerar rationellt och utvärderar de risker 

som revision medför (jmfr. Paternoster & Simpson). Med tanke på att Chi2-testet i den 

kompletterande analysen (se Tabell 14) visar på en signifikant skillnad vad gäller revisorers 

benägenhet att lämna oren revisionsberättelse eller ej och förekomsten av ekonomisk 

brottslighet visar detta att revisorer faktiskt upptäcker brott. Således torde ett rationellt 

beslut vara att välja bort revisorn för att minimera risken att uppsåtliga brott upptäcks. Vår 

analys ger därmed stöd för att beslutsteori kan förklara varför bolag, där uppsåt att begå 

ekonomiska brott finns, väljer bort revisorn. 

 

Att det är ett rationellt beslut att välja bort revisorn om uppsåt att begå ekonomisk 

brottslighet finns inom små aktiebolag stödjs även av vår primära analys (se Tabell 8), 

vilken visar att risken för förekomsten av ekonomisk brottslighet inom små svenska 

aktiebolag ökar om dessa inte har revisor. Vi finner således att revisorn kan agera som en 

kontrollfunktion (jmfr. Hogan m.fl., 2008) och minska risken för förekomsten av ekonomisk 

brottslighet, vilket torde vara önskvärt utifrån ett samhällsperspektiv (Lee, 1995; Öhman 

m.fl., 2006). Vidare går att ifrågasätta de slutsatser som lades fram i utredningen som 

föranledde revisionspliktens avskaffande 2010, där det påtalades att farhågorna för ökad 
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ekonomisk brottslighet i och med avskaffandet av revisionsplikten var överdriva (SOU 

2008:32). Med andra ord går ur ett beslutsteoretiskt perspektiv att ifrågasätta om 

revisionspliktens avskaffande var ett korrekt beslut med hänsyn till argumentationen som 

fördes kring ekonomisk brottslighet. Våra resultat indikerar således att utredningen (SOU 

2008:32) underskattat den preventiva verkan revisorn har. 

 

Revisorn preventiva verkan stöds ytterligare av det negativa samband som uppvisas mellan 

revision och ekonomisk brottslighet som grundas i uppsåt (se Tabell 12). Med andra ord har 

bolag vars befattningshavare fällts för uppsåtliga ekobrott i större utsträckning valt bort 

revisorn än bolag vars befattningshavare fällts för ekobrott på grund av oaktsamhet. Precis 

som beslutsteori gör gällande (jmfr. Braithwaite & Geis, 1982; Paternoster & Simpson, 

1996; Hogan m.fl., 2008) visar analysen att de bolag där ekonomiska brott begåtts med 

uppsåt agerat rationellt och valt bort revisorn för att minimera risken att bli upptäckt.  

 

Även om den primära analysen (se Tabell 8) bara visar på ett svagt signifikant samband 

mellan revisor och ekonomisk brottslighet är sambandet mellan kontrollvariabeln ”Dålig 

finansiell hälsa” och ”Ekonomisk brottslighet” betydligt starkare. Analysen visar på ett 

starkt negativt samband mellan ”Dålig finansiell hälsa” och ”Ekonomisk brottslighet”, vilket 

innebär att ekonomisk brottslighet förekommer i betydligt större utsträckning i bolag som 

befinner sig i en dålig finansiell situation än i bolag i en bättre finansiell situation. Vårt 

resultat är helt i linje med resultat från tidigare studier där en majoritet har funnit ett 

samband mellan företags finansiella situation och förekomsten av ekonomisk brottslighet 

(Palmrose, 1987; Stice, 1991; Beasley, 1996; Beneish, 1999; Bell & Carcello, 2000; Spathis, 

2002). Således visar vår analys att en dålig finansiell situation är den mest betydande 

faktorn gällande ekonomisk brottslighet i små svenska aktiebolag. Vidare kan detta tolkas 

som att revisorns preventiva verkan är svagare än den påverkan ett företags finansiella 

situation har vad gäller förekomsten av ekonomisk brottslighet. Därtill visas, i Modell 1 i 

Tabell 8, ett svagt negativt samband mellan ett företags skuldsättning och ekonomisk 

brottslighet, vilket innebär att risken för förekomsten av ekonomisk brottslighet ökar om ett 

litet svenskt aktiebolag är högt skuldsatt. Då även hög skuldsättning indikerar en ansträngd 

ekonomisk situation (Loebbecke m.fl., 1989; Spathis, 2002) stärker detta sambandet mellan 

ekonomisk brottslighet och företags finansiella situation. Då en dålig finansiell situation kan 

skapa incitament att begå ekonomiska brott inom aktiebolag (Loebbecke m.fl., 1989; 

Spathis, 2002) kan ifrågasättas den preventiva verkan revisorn har. Som analysen i Tabell 
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10 visar, vilken är uppdelad för företag med och utan revisor, är variabeln ”Dålig finansiell 

hälsa” starkt signifikant oavsett om bolagen har revisor eller ej. Således visar våra resultat 

att företags finansiella situation är en viktigare faktor än vad närvaron av revisor är vad 

gäller risken för förekomsten av ekonomisk brottslighet i små svenska aktiebolag. 

8.2	Slutsats	

Syftet med denna studie är att förklara sambandet mellan revision och förekomsten av 

ekonomisk brottslighet i små svenska aktiebolag. Mer konkret ämnar studien besvara frågan 

hur avsaknaden av revisor påverkar risken för att ekonomisk brottslighet förekommer i små 

svenska aktiebolag. 

 

Resultaten från vårt Chi2-test och våra logistiska regressioner indikerar att ett negativt 

samband finns mellan variablerna ”Revisor” och ”Ekonomisk brottslighet”, vilket innebär 

att risken för att ekonomisk brottslighet förekommer inom små svenska aktiebolag ökar om 

bolagen inte revideras. Det bör dock påtalas att sambandet enligt de logistiska 

regressionerna endast är signifikanta på en tio-procentig signifikansnivå, vilket innebär att 

resultaten bör tolkas med viss försiktighet. Således kan studiens hypotes (H1), att det finns 

en ökad risk för att ekonomisk brottslighet förekommer inom små svenska aktiebolag om 

dessa inte har revisor, tillsvidare inte förkastas.  

 

Med agentteorin som grund indikerar studiens resultat att en kontrollfunktion behövs för att 

säkerställa att små aktiebolag åtföljer de lagar och regleringar som finns (jmfr. Jensen & 

Meckling, 1976; Hogan m.fl., 2008; Kramer, 2015). Med andra ord kan revisorn ha en sådan 

kontrollfunktion och minska risken för att ekonomiska brott förekommer inom små svenska 

aktiebolag. Vidare kan från marginaleffekten slutsatsen dras att risken för att ekonomisk 

brottslighet förekommer om ett bolag väljer bort revisorn ökar med 10,35 procentenheter. 

Siffran är baserad på studiens genomsnittsbolag. Vidare kan konstateras att revisorn gör 

mest effekt för bolag i den 80:e percentilen och mindre effekt i bolag där benägenheten att 

begå ekonomiska brott är mindre. Med andra ord påverkar revisorn förekomsten av 

ekonomisk brottslighet som mest i bolagen där benägenheten att begå ekonomiska brott är 

stor. 
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Vår analys visar vidare på ett signifikant negativt samband mellan variabeln ”Revisor” och 

”Ekonomisk brottslighet” avseende bolag vars befattningshavare på grund av uppsåt fällts 

för ekobrott i tingsrätt. Under förutsättning att bolag uppfattar att revisorn har en preventiv 

verkan avseende ekonomisk brottslighet kan utifrån beslutsteori slutsatsen dras att företag 

agerar rationellt och väljer bort revisorn om uppsåt att begå ekonomiska brott finns (jmfr. 

Braithwaite & Geis, 1982; Paternoster & Simpson, 1996; Hogan m.fl., 2008). Med andra 

ord ökar risken att ekonomisk brottslighet begås med uppsåt inom aktiebolag om dessa inte 

har revisor. 

 

Studien finner däremot inget signifikant samband mellan variablerna ”Revisor” och 

“Ekonomisk brottslighet” för de bolag vars befattningshavare av oaktsamhet fällts för 

ekonomiska brott. Med andra ord påverkar inte valet av att anlita revisor eller ej risken för 

att fällas i tingsrätt för ekonomiska brott på grund av oaktsamhet. Resultatet går således 

emot vad resursberoendeteori gör gällande (jmfr. Kirby & King, 1997; Bennet & Robson, 

1999; Pfeffer & Salanick, 2003). Vad som dock kan konstateras utifrån vår kompletterande 

analys är att revisorer anmärker på brister inom bolag vars befattningshavare sedermera fälls 

för ekonomiska brott i tingsrätt, men revisorer tycks trots detta inte förhindra att brotten 

förekommer. 

 

Vidare visar vår analys (se Tabell 12) att bolag vars befattningshavare uppsåtligen begått 

ekonomiska brott i betydligt större utsträckning valt bort revisorn än bolag där ekobrott 

begåtts på grund av oaktsamhet. Resultatet visar att revisorn har viss preventiv verkan. 

 

Slutligen kan konstateras att det starkaste samband som studien funnit är mellan variablerna 

”Dålig finansiell hälsa” och ”Ekonomisk brottslighet”. Det finns ett starkt negativt samband 

mellan bolags finansiella situation och förekomsten av ekonomisk brottslighet. Med andra 

ord begår bolag som befinner sig i en dålig finansiell situation i mycket större utsträckning 

ekonomiska brott än bolag i bättre finansiell ställning. Studiens resultat visar således att 

företags finansiella situation i betydligt större utsträckning förklarar förekomsten av 

ekonomisk brottslighet i små svenska aktiebolag än vad närvaron av revisor gör. Tillsvidare 

kan dock revisorn inte förbises då studiens resultat indikerar att risken för förekomsten av 

ekonomisk brottslighet i små svenska aktiebolag minskar om bolagen i fråga har revisor. 
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8.3	Studiens	bidrag	

Genom denna studie har vi kunnat förklara sambandet mellan revision och förekomsten av 

ekonomisk brottslighet i små svenska aktiebolag med hjälp av tre teoretiska utgångspunkter. 

Såväl agentteori som beslutsteori kan förklara hur risken för förekomsten av ekonomisk 

brottslighet påverkas om små svenska aktiebolag inte revideras. Däremot finner vi inget stöd 

för att resursberoendeteori kan förklara nämnda samband. Studiens resultat torde öka den 

teoretiska förståelsen inom forskningsområdet och förståelsen för den påverkan revisorer 

har vad gäller förekomsten av ekonomisk brottslighet i små svenska aktiebolag. Således 

bygger studien vidare på befintlig forskning inom ekobrotts-området och bidrar med 

ytterligare en förklarande variabel som tidigare inte använts. 

 

Vidare ger studien ett praktiskt bidrag för att förhindra förekomsten av ekonomisk 

brottslighet i små svenska aktiebolag. Vi har visat att förekomsten av ekonomisk brottslighet 

tenderar att vara större inom bolag utan revisor än inom bolag med revisor, vilket torde ge 

värdefull information i rådande debatt om revisionsplikt. Dock har vi funnit att företags 

finansiella situation i större utsträckning påverkar förekomsten av ekonomisk brottlighet i 

små svenska aktiebolag. Detta resultat torde dels hjälpa revisorer i deras arbete när det gäller 

att identifiera risker för ekobrott men även berika nuvarande debatt kring höjda gränsvärden 

för revisionsplikt. Studiens resultat indikerar att andra faktorer än bara storlek bör beaktas 

vid fastställande av gränsvärden för revisionsplikt. 

8.4	Förslag	till	fortsatt	forskning	

Då denna studie gjorts med tvärsnittsdesign för att undersöka sambandet mellan revision 

och förekomsten av ekonomisk brottslighet har inga förändringar över tid kunnat fångats 

upp. Vidare innebär detta att vi inte kan uttala oss om några orsaksriktningar, varför en 

longitudinell studie hade kunnat bidra med ytterligare förståelse till sambandet mellan 

revision och ekobrott. Exempelvis kan framgent studeras om bolag som haft revisor under 

en längre period tenderar att begå ekonomiska brott i mindre omfattning än bolag som haft 

revisor kortare en period, eller ingen alls. Därtill kan genom en longitudinell studie 

fastställas om bolag väljer bort revisorn eftersom bolagen begår ekonomiska brott eller om 

bolagen begår ekobrott eftersom revisorn valts bort. 
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Vidare, då företags finansiella situation kraftigt påverkar förekomsten av ekonomisk 

brottslighet, hade varit av intresse att undersöka hur förändring av företags finansiella 

ställning över tid påverkar risken för förekomsten av ekonomisk brottslighet. Detta med 

hänsyn till att en dålig finansiell situation ofta uppkommer successivt under flera 

räkenskapsår (Altman, 1968). En sådan studie hade kunnat fastställa orsaksriktning: är det 

så att bolag där ekonomisk brottslighet förkommer begår brott på grund av att bolagen 

befinner sig i en dålig finansiell situation, eller uppstår den dåliga finansiella situationen på 

grund av att ekonomisk brottslighet förekommer inom bolagen? 

 

En implikation som uppstått under arbetet med denna studie är det stora bortfallet avseende 

bolag vars befattningshavare fällts för ekonomisk brottslighet. Då såväl vårt Chi2-test, i 

vilket en större del av bolagen kunnat användas, som våra logistiska regressioner visar på 

liknande resultat är vår bedömning att bortfallet inte påverkat studiens resultat i större 

utsträckning. Då stora delar av bortfallet beror på att ingen årsredovisning upprättas i 

samband med fällande dom, främst avseende bokföringsbrott, är detta något som bör tas i 

beaktning i kommande studier inom området. Genom att erhålla bokslut från till exempel 

konkursförvaltare kan med största sannolikhet bortfallet till framtida studier minimeras, 

vilket torde stärka såväl reliabiliteten som validiteten i framtida studier. 

 

Med tanke på att vi valt en bred definition av ekonomisk brottslighet i denna uppsats, vilket 

innebär att flera olika typer av brott klassas som ekobrott, kan vi inte uttala oss om 

sambandet mellan revisor och specifika ekonomiska brott. Studier som specifikt undersöker 

till exempel bokföringsbrott eller skattebrott torde öka kunskapen om sambandet mellan 

revision och förekomsten av ekonomisk brottslighet i små svenska aktiebolag. 

 

Då vi uppnått förklaringsgrader om drygt 30 procent finns även andra faktorer som förklarar 

förekomsten av ekonomisk brottslighet i små svenska aktiebolag. Denna studie har enbart 

använt finansiell information som kontrollvariabler, varför även andra variabler av mer 

kvalitativ art torde kunna förklara förekomsten av ekonomisk brottslighet. Tidigare studier 

på området har som exempel undersökt hur styrelsens sammansättning (Beasly, 1996) och 

industritillhörighet (Hansen m.fl., 1996) påverkar ekobrott. Andra saker värda att undersöka 

kan vara om befattningshavare som fälls för ett ekonomiskt brott är förstagångsförbrytare 

eller är personer som tidigare förekommer i brottsregistret, vilket torde ge viktig information 

om risken för brottslig verksamhet inom aktiebolag. Andra studier inom redovisnings- och 
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revisionsforskning har även undersökt om en Big 4-byrå kan förklara olika redovisningsval 

(Tagesson & Öhman, 2015). Att även inom ekobrottsområdet undersöka om förekomsten av 

ekonomisk brottslighet påverkas av vilken revisionsbyrå som anlitas vore värdefull kunskap 

i arbetet med att förhindra denna typ av brott. Då vi visat att bolag som på grund av uppsåt 

begår ekobrott i större utsträckning väljer bort revisorn indikerar detta att bolag uppfattar 

revisorn som preventiv. Frågan är således om bolag gör skillnad mellan Big 4-revisorer och 

övriga revisorer. Med andra ord: har en Big 4-revisor större preventiv verkan än övriga 

revisorer? 

 

Slutligen råder oenighet mellan olika branschorganisationer huruvida revisorer kan 

förhindra förekomsten av ekonomisk brottslighet i små svenska aktiebolag. Med tanke på 

SRF konsulternas ställningstagande (Carlson & Sigbladh, 2017) vore även intressant att 

undersöka om redovisningskonsulter kan förhindra att befattningshavare inom aktiebolag 

begår ekobrott. Med tanke på att vi, i denna studie, inte finner något stöd för att 

resursberoendeteori kan förklara varför befattningshavare på grund av oaktsamhet fälls för 

ekobrott hade det varit intressant om ett annat samband uppvisas om företagen i fråga har 

redovisningskonsult eller ej. Frågan är således om redovisningskonsulter kan förebygga, och 

förhindra, att ekonomiska brott begås på grund av slarv eller okunskap. Vidare har 

konstaterats att revisorer upptäcker oegentligheter inom små svenska aktiebolag men 

samtidigt visar våra resultat att revisorer i mindre utsträckning förhindrar brott. Frågan är 

således om mer proaktiva åtgärder, i form av en redovisningskonsult (jmfr. Carlson & 

Sigbladh, 2017), kan förhindra förekomsten av ekonomisk brottslighet i större omfattning. 

Med tanke på att revisorer endast granskar räkenskaperna så kanske en redovisningskonsults 

arbete är mer preventivt. Genom att studera om något samband finns mellan 

redovisningskonsulter och ekonomisk brottslighet i små svenska aktiebolag kan debatten 

kring revisionsplikten berikas ytterligare. Under förutsättning att SRF konsulterna har rätt i 

sin argumentation (Carlson & Sigbladh, 2017) kanske krav på redovisningskonsult bör 

finnas i de bolag som väljer bort revisorn? 
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För att beräkna marginaleffekten behöver först det logaritmerade oddset beräknas, även 

kallad logit, vilket görs genom den skattade logistiska regressionen enligt följande formel: 

!" = $% + $'(' + ⋯+ $"(" + *" 
Genom att upphöja basen av den naturliga logaritmen, det vill säga e, med logiten erhålls 

oddset. Med andra ord beräknas oddset genom följande formel: 

+,,- = ./0 
Oddset kan i sin tur anta vilket värde som helst mellan 0 och oändligheten (Djurfeldt & 

Barmark, 2009). Ju högre tal oddset antar desto högre är sannolikheten att något inträffar 

(ibid). Oddset definieras vidare som sannolikheten att något ska inträffa i förhållande till sin 

motsats (ibid). Således används följande formel för att beräkna sannolikheten: 

1" =
+,,-

(1 + +,,-) 

Alternativt går sannolikheten beräkna direkt från det logaritmerade oddset genom följande 

formel: 

1" =
./0

(1 + ./0) 

Sannolikheten (Pi) kan sedermera anta ett värde mellan 0 och 1 där sannolikheten att något 

inträffar är större ju närmare Pi är 1 (Djurfeldt & Barmark, 2009). I likhet med odds innebär 

högre Pi större sannolikhet. Skillnaden på sannolikheterna är marginaleffekten, vilket 

beräknas enligt följande formel: 

56789:6;.<<.=> = 1"' − 1"@ 
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Bilaga 2. Fördelning av ekonomiska brott, efter bortfall

Brottstyp Oaktsamhet Uppsåt Totalt
Bokföringsbrott 70 44 114

Avvikande uttalande 38 16 54
Ej avvikande uttalande 1 1 2
Revisor saknas 31 27 58

Försvårande av skattekontroll 11 5 16
Avvikande uttalande 5 2 7
Ej avvikande uttalande 2 0 2

Revisor saknas 4 3 7

Skattebrott 0 8 8
Avvikande uttalande 0 0 0
Ej avvikande uttalande 0 0 0

Revisor saknas 0 8 8

Brott mot Aktiebolagslagen 1 3 4
Avvikande uttalande 1 3 4
Ej avvikande uttalande 0 0 0
Revisor saknas 0 0 0

Bedrägeri 0 4 4
Avvikande uttalande 0 0 0
Ej avvikande uttalande 0 0 0
Revisor saknas 0 4 4

Brott mot Fastighetsmäklarlagen 0 2 2
Avvikande uttalande 0 1 1
Ej avvikande uttalande 0 0 0
Revisor saknas 0 1 1

Otillbörlig marknadspåverkan 0 1 1
Avvikande uttalande 0 0 0
Ej avvikande uttalande 0 0 0
Revisor saknas 0 1 1

Totalt 82 67 149

* Att antalet brott överstiger antalet dömda bolag beror på att en 
befattningshavare i ett bolag samtidigt kan ha dömts för flera brott 
inom samma bolag. Sammanställningen är efter bortfall.

** Text i kursiv stil avser i tur och ordning om 1) revisor lämnat 
revisionsberättelse som avviker från standardutformningen, 2) 
revisionsberättelse enligt standardutformning lämnats, och 3) 
revisor helt saknas i bolag.
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Bilaga 3. Logistisk regression; beroende variabel – Ekonomisk brottslighet
(n = 398)

yi=β1+β2 revi+β3 kufoomsi+β4 omstki+β5 årtki+β6 omsttki+β7 tstki+β8 dfhi+β9 stlki+ ui

Variabler Förväntat samband           β S.E. (β) VIF Odds

1. Konstant 0,488 1,520
2. Revisor - -0,475 ♰ 0,273 1,076 0,622
3. KuFo/Oms + 0,521 ♰ 0,300 1,082 1,684
4. Oms/TK ? -0,106 0,129 2,885 0,900
5. ÅR/TK - -0,128 0,158 1,246 0,880
6. OmsT/TK + -0,023 0,446 1,207 0,977
7. TS/TK + 0,021 0,054 1,375 1,021
8. Dålig finansiell hälsa - -2,903 ** 0,338 1,179 0,055
9. Storlek - 0,174 0,249 2,540 1,190

Nagelkerke R2: 0,389
Rätt klassificerade: 81,7 % (Ekobrott = 58,5 %; Ej Ekobrott = 92,9 %)
Hosmer & Lemeshow-test:Chi2=6,129; df=8; p=0,633
Modell Chi2: 130,139 **

♰♰ 0,1 signifikansnivå (two-tailed)
* 0,05 signifikansnivå (two-tailed)
** 0,01 signifikansnivå (two-tailed)

Variabeldefinitioner:
Ekonomisk brottslighet = Dummyvariabel (1/0) där 1 = Ekobrott och 0 = Ej Ekobrott

Revisor = Dummyvariabel (1/0) där 1 = Revisor och 0 = Ej Revisor
KuFo/Oms = Kundfordringar/Omsättning

Oms/TK = Naturliga logartimen av Omsättning/Totalt Kapital
ÅR/TK = Årets Resultat/Totalt Kapital

OmsT/TK = Omsättningstillgångar/Totalt Kapital
TS/TK = Totala Skulder/Totalt Kapital

Dålig finansiell hälsa = Dummyvariabel (1/0) där 1 = Nej och 0 = Ja
Storlek = Naturliga logartimen av Omsättning
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Bilaga 4. Logistisk regression; beroende variabel – Ekonomisk brottslighet
(n = 391)

yi=β1+β2 revi+β3 kufoomsi+β4 omstki+β5 årtki+β6 omsttki+β7 tstki+β8 dfhi+β9 stlki+ ui

Variabler Förväntat samband           β S.E. (β) VIF Odds

1. Konstant -0,210 1,654
2. Revisor - -0,543 * 0,275 1,071 0,581
3. KuFo/Oms + 0,537 ♰ 0,303 1,083 1,712
4. Oms/TK ? -0,153 0,132 2,849 0,858
5. ÅR/TK - 0,327 0,283 1,248 1,387
6. OmsT/TK + -0,069 0,453 1,215 1,071
7. TS/TK + 0,481 ♰ 0,281 1,427 1,618
8. Dålig finansiell hälsa - -2,691 ** 0,360 1,287 0,068
9. Storlek - 0,202 0,214 2,532 1,224

Nagelkerke R2: 0,379
Rätt klassificerade: 81,3 % (Ekobrott = 56,8 %; Ej Ekobrott = 92,9 %)
Hosmer & Lemeshow-test:Chi2=0,954; df=8; p=0,999
Modell Chi2: 123,460 **

♰♰ 0,1 signifikansnivå (two-tailed)
* 0,05 signifikansnivå (two-tailed)
** 0,01 signifikansnivå (two-tailed)

Variabeldefinitioner:
Ekonomisk brottslighet = Dummyvariabel (1/0) där 1 = Ekobrott och 0 = Ej Ekobrott

Revisor = Dummyvariabel (1/0) där 1 = Revisor och 0 = Ej Revisor
KuFo/Oms = Kundfordringar/Omsättning

Oms/TK = Naturliga logartimen av Omsättning/Totalt Kapital
ÅR/TK = Årets Resultat/Totalt Kapital

OmsT/TK = Omsättningstillgångar/Totalt Kapital
TS/TK = Totala Skulder/Totalt Kapital

Dålig finansiell hälsa = Dummyvariabel (1/0) där 1 = Nej och 0 = Ja
Storlek = Naturliga logartimen av Omsättning
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Bilaga 5. Beskrivande statistik av variabler, Ekobrott uppdelat efter oaktsamhet och uppsåt
Variabel Oaktsamhet (1) Uppsåt (1) Ej Ekobrott (0) Totalt

Beroende variabel
1. Ekonomisk brottslighet 72 (18,4 %) 53 (13,6 %) 266 (68,0 %) 391 (100 %)

Oberoende variabel
2. Revisor

Ja (1) 39 (54,2 %) 17 (32,1 %) 136 (51,1 %) 192 (49,1 %)
Nej (0) 33 (45,8 %) 36 (67,9 %) 130 (48,9 %) 199 (50,9 %)

Kontrollvariabler
3. Kundfordringar/Omsättning

Medelvärde 0,14 0,35 0,13 0,16
Max./Min.värde 2,35 / 0,00 5,34 / 0,00 2,13 / 0,00 5,34 / 0,00
Standardavvikelse 0,33 1,00 0,28 0,46

4. Omsättning/Totalt Kapital (log)
Medelvärde -0,25 0,10 -0,26 -0,21
Max./Min.värde 2,66 / -6,99 2,82 / -6,13 2,61 / -5,53 2,82 / -6,99
Standardavvikelse 1,91 1,93 1,47 1,63

5. Årets Resultat/Totalt Kapital
Medelvärde -0,15 -0,17 0,04 -0,02
Max./Min.värde 4,04 / -7,51 1,01 / -2,71 1,38 / -3,38 4,04 / -7,51
Standardavvikelse 1,13 0,74 0,38 0,64

6. Omsättningstillgångar/Totalt Kapital
Medelvärde 0,70 0,76 0,04 0,74
Max./Min.värde 1,00 / 0,00 1,00 / 0,00 1,00 / 0,00 1,00 / 0,00
Standardavvikelse 0,35 0,29 0,32 0,32

7.  Totala Skulder/Totalt Kapital
Medelvärde 1,49 0,99 0,54 0,78
Max./Min.värde 17,64 / 0,00 6,51 / -0,08 2,48 / 0,01 17,64 / -0,08
Standardavvikelse 2,52 1,16 0,35 1,25

8. Dålig finansiell hälsa
Ja (0) 39 (54,2 %) 31 (58,5 %) 19 (7,1 %) 89 (22,8 %)
Nej (1) 33 (45,8 %) 22 (41,5 %) 247 (92,9 %) 302 (77,2 %)

9.  Storlek (log av Omsättning)
Medelvärde 5,62 5,77 5,76 5,74
Max./Min.värde 6,99 / 3,02 6,93 / 3,12 7,78 / 3,03 7,78 / 3,02
Standardavvikelse 0,81 0,88 0,71 0,75
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Bilaga 6. Korrelationsmatris, oaktsamhet

Pearson n = 338
Spearman

1. Ekonomisk
brottslighet 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.

2. Revisor 0,025
0,025

3. KuFo/Oms 0,012 0,047
-0,053 0,120 *

4. Oms/TK 0,002 0,011 -0,216 **
0,045 0,005 -0,007

5. ÅR/TK -0,126 * 0,037 -0,029 0,053
-0,153 ** -0,021 0,010 0,194 **

6. OmsT/TK -0,056 -0,014 0,056 0,259 ** 0,070 ♰
-0,058 -0,046 0,065 0,251 ** 0,164 **

7. TS/TK 0,309 ** 0,076 -0,30 0,191 ** -0,383 ** -0,059
0,266 ** 0,100 ♰ 0,047 0,187 ** -0,442 ** -0,185 **

8. Dålig fin- -0,511 ** -0,062 -0,001 -0,140 ** 0,247 ** 0,031 -0,431 **
ansiell hälsa -0,511 ** -0,062 0,028 -0,173 ** 0,177 ** 0,005 -0,463 **
9.  Storlek -0,077 0,175 ** -0,210 ** 0,695 ** 0,108 * -0,026 0,049 0,096♰

-0,068 0,160 ** 0,053 0,625 ** 0,187 ** -0,098 ♰ 0,137 * 0,093♰

Korrelationsmatris, uppsåt

Pearson n = 319
Spearman

1. Ekonomisk
brottslighet 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.

2. Revisor -0,142 *
-0,142 *

3. KuFo/Oms 0,161 * -0,009
0,036 0,133 *

4. Oms/TK 0,086 -0,051 -0,266 **
0,140 * -0,051 0,009

5. ÅR/TK -0,170 ** 0,017 -0,175 ** 0,131 *
-0,099 ♰ -0,065 -0,036 0,230 **

6. OmsT/TK 0,016 -0,018 -0,065 0,325 ** 0,084
0,020 -0,058 0,048 0,276 ** 0,187 **

7. TS/TK 0,284 ** -0,018 0,096 ♰ 0,179 ** -0,400 ** -0,079
0,159 ** 0,060 0,071 0,194 ** -0,449 ** -0,169 **

8. Dålig fin- -0,526 ** 0,051 -0,035 -0,098 ♰ 0,281 ** -0,019 -0,479 **
ansiell hälsa -0,526 ** 0,051 0,007 -0,135 * 0,146 ** -0,036 -0,355 **
9.  Storlek 0,005 0,137 * -0,285 ** 0,702 ** 0,223 ** 0,047 0,092 ♰ 0,091

0,065 0,132 * 0,038 0,653 ** 0,231 ** -0,040 0,156 ** 0,037

♰♰ 0,1 signifikansnivå (two-tailed)
* 0,05 signifikansnivå (two-tailed)
** 0,01 signifikansnivå (two-tailed)

Variabeldefinitioner:
Ekonomisk brottslighet = Dummyvariabel (1/0) där 1 = Ekobrott och 0 = Ej Ekobrott

Revisor = Dummyvariabel (1/0) där 1 = Revisor och 0 = Ej Revisor
KuFo/Oms = Kundfordingar/Omsättning

Oms/TK = Naturliga logartimen av Omsättning/Totalt Kapital
ÅR/TK = Årets Resultat/Totalt Kapital

OmsT/TK = Omsättningstillgångar/Totalt Kapital
TS/TK = Totala Skulder/Totalt Kapital

Dålig finansiell hälsa = Dummyvariabel (1/0) där 1 = Nej och 0 = Ja
Storlek = Naturliga logartimen av Omsättning


