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Abstract 

 

During the year of 2010 it was sanctioned that audit among small corporations was no longer 

mandatory. Limits with references to the minimum number of employees and net sales were 

set and reports have indicated that more than 80 percent of today’s operating businesses 

choose to abstain from hiring an auditor. In relation to the implementation of the sanction, 

Ekobrottsmyndigheten have noted an increase in crimes related to accounting and tax 

avoidance. Records that have been assembled from Riksrevisionen have shown that whilst 

the reform had resulted in an increase of misconduct, the government has yet to reinstate the 

audit requirement in its form of that time. 

 

The purpose of this study is to examine and determine how the amendment has affected four 

of Sweden´s authorities. The research focuses on the terms control and surveillance, and how 

the authorities have adjusted to the reform. Furthermore, the paper has been forged to probe 

and establish what control mechanisms have been used as a replacement to the audit 

requirement. As a tool to decipher this, the theories of “social control, “panopticon” and the 

“agency theory” have been adapted.  

 

A qualitative method has been applied to the study. The focal point has been on Skatteverket, 

Ekobrottsmyndigheten, Riksrevisionen and Bolagsverket and interviews with the authorities 

have been implemented.  

 

Prior to the abolition for small companies to appoint an audit, the requirement for stock 

capital was reduced from 100 000 SEK to 50 000 SEK. This, in addition to several other 

factors, have been taken into consideration when evaluating the consequences of the reform. 

Ultimately, the results show that the audit regulation does not stand alone as the cause for a 

higher financial crime rate. In regards to surveillance no further actions have been taken by 

the authorities.  
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1. Inledning 

2010 avskaffades revisionsplikten som innebar att bolag i Sverige enligt lag var tvungna att 

ha en revisor. Trots att det redan innan reformen spekulerades kring potentiella negativa 

effekter röstades förslaget igenom och en ny lag trädde i kraft. Sedan avskaffandet av 

revisionsplikten har det konstaterats att ett problem har vuxit i takt med reformens gång – 

ekonomiska brott (Riksrevisionen, 2017). 

  

De dokumenterade effekterna av reformen har enligt Riksrevisionens granskning påverkat 

Skatteverket, Ekobrottsmyndigheten och Bolagsverket i olika bemärkelser (Riksrevisionen, 

2017). Trots förslag från Riksrevisionen och Ekobrottsmyndigheten om att eventuellt 

återinföra revisionsplikten för mindre bolag, har regeringen valt att behålla gränsvärdena för 

när revision är obligatorisk. Dessa gränsvärden grundas i vad som regleras enligt EU:s 

direktiv (ibid).  

 

Utifrån granskade rapporter framkommer det att de ekonomiska brotten har ökat sedan 2010 

och därmed har myndigheterna som arbetar med dessa brott stått inför en förändring 

(Ekobrottsmyndigheten, 2016; Riksrevisionen, 2017). Då ökningen skett samtidigt som en ny 

reform har trätt i kraft är det aktuellt att studera hur arbetet med avseende ekonomiska brott 

har förändrats hos vederbörande myndigheter.  

1.1 Bakgrund 

I följande kapitel presenteras information som bidrar till förståelse kring ämnet. Begreppen 

revision och revisionsplikt kommer att definieras samt redovisningskonsulters och revisorers 

roll gällande revision.  

1.1.1 Revision 

Företag är skyldiga att upprätta en årsredovisning efter varje räkenskapsår, presentera den på 

årsstämman för att sedan offentliggöras. Rapportens innehåll regleras i årsredovisningslagen 

(ÅRL, 1995:1554) och verkar som en sammanställning av ett bolags redovisning och 

handhavande av företaget under en tidsperiod. Lagen reglerar bestämmelser kring innehållet 

samt uppställning och ställer krav på att informationen inte får vara missvisande. Vidare ska 

årsredovisningen vara systematisk och förmedla en övergripande bild av företagets 

räkenskap. Dessa ska förekomma i form av en balansräkning, resultaträkning, noter och en 

förvaltningsberättelse. Slutligen ska revisorn sammanfatta sin granskning i en 

revisionsberättelse (Vismaspcs, 2018b). Begreppet revision definieras enligt 

Nationalencyklopedin som ”den granskning i efterhand av ett företags eller annan 

organisations redovisning och förvaltning som görs i syfte att ge upplysning om 

redovisningens tillförlitlighet och om ledningens sätt att förvalta organisationen” (NE, u.å.). 

 

Bestämmelser kring revision för juridiska och fysiska personer regleras i revisionslagen 

(1999:1079). Vidare upplysning om bokföring regleras i bokföringslagen (1999:1078). 
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Intresset för revision ligger främst hos företagsintressenter bestående av aktieägare, 

kreditgivare samt konkurrenter som behöver informationen för att kunna ta olika beslut, 

kontrollera och följa upp företagets gång (Moberg et. al., 1992; Skatteverket, 2015). 

1.1.2 Redovisningskonsultens bidrag till revision 

Registrering av fakturor, löner och andra redovisningstjänster tillhandahålls 

redovisningskonsulten som ansvarar för det faktiska upprättandet av bokföringen, balans- och 

resultaträkningen. Redovisningskonsulten hjälper även företagen med momsredovisningen 

och skattedeklarationer (Vismaspcs, 2018a). 

 

Bokföring baseras på ett genomgripande siffermaterial som uppkommer via verifikationer. 

Dessa verifikationer finns i form av kvitton, fakturor samt skuldebrev och verkar som 

underlag för dokumentation av affärshändelser (Brottsförebygganderådet, 1981). Varje 

enskild affärshändelse ska således ha en egen verifikation, med undantag för likartade 

transaktioner (Vismaspcs, 2018c). I bokföringen redovisar företaget skattepliktiga utgifter 

vilka bland annat består av arbetsgivaravgifter, källskatt till löntagare, samt särskild löneskatt 

på pensionskostnader. Företagsbeskattningen, även kallat bolagsskatten, baseras på 

verksamhetens bokföringsmässiga resultat efter justeringar enligt det som föreskrivs i 

skatteförfattningarna (Moberg et al, 1992). Det är i sin tur Skatteverket som handlägger dessa 

skatter med grund i vad som regleras enligt lag. I en utredning av Regeringskansliet 

rapporterades det att mikroföretag stod för drygt 60 procent av de skattefel som rapporteras 

(Regeringskansliet, 2015). Det är alltid företagen som i slutändan bär ansvaret för 

redovisningen, men redovisningskonsulten är dock pliktig att följa lagstiftning och en god 

redovisningssed (Vismaspcs, 2018a). 

1.1.3 Revisorns bidrag till revision 

En årsredovisning kan kompletteras med en revisionsberättelse som är en sammanställning av 

revisorns kontroll av bokslutet. Revisionsberättelsen upprättas efter en genomgående analys 

av de presenterade finansiella rapporterna i syfte att skapa en rättvisande bild av 

verksamheten. Revisorn upprättar en skriftlig redogörelse innehållande en inledning, 

dokumentation om styrelsen och slutligen ansvaret ledningen haft för bokslutet. Vidare ska 

revisionsberättelsen informera om de uppgifter revisorn tilldelats samt de slutsatser denne 

kommit fram till (Eilifsen, 1998). 

 

Vad som utgör en god årsredovisning framkommer inte enbart i upprättandet av siffror, utan 

det finns även ett krav från intressenterna att redovisningen som presenteras är tillförlitlig. 

Begreppet tillförlitlighet definieras enligt FAR, som är en vägledande organisation för 

revisorer, och ställer krav på att informationen som presenteras är neutral och saknar 

väsentliga fel. Vidare förklaras att icke neutral information kan påverka och styra läsarens 

bedömningar. Datan ska därmed vara aktuell och objektiv för att anses vara tillförlitlig (FAR, 

2018) 
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Regleringar och bestämmelser kring vad en årsredovisning bör innefatta stadgas i 

aktiebolagslagen. Trots lagstadgade regler och bestämmelser kring vad årsredovisningen bör 

omfatta, finns ett brett utrymme för egna bedömningar och tolkningar. En årsredovisning kan 

även innefatta genuina misstag som kan ha uppstått under arbetets gång. Genom att studera 

årsredovisningen bidrar revisorn med sin kompetens till att upptäcka brister och kompletterar 

således arbetet med tillförlitlighet enligt god revisorssed (Moberg et. al., 1992). 

1.2 Avskaffandet av revisionsplikten 

2010 avskaffades revisionsplikten för små aktiebolag i Sverige. Anledningen till att lagkravet 

avskaffades var för att förenkla för bolagen och minska de kostnader som uppkom vid det 

administrativa arbetet i samband med revision. Dessa innefattar revisionsarvode samt andra 

kostnader som är kopplade till utförandet av revisionen. Exempel på detta är underlaget, 

kopiering, möten, samt eventuella transportkostnader - vilka beräknas uppgå till 1814 kronor 

för ett bolag med högst åtta anställda. Således besparas bolagen direkt på de uteblivna 

kostnaderna som tillhandahålls revisorn, samt indirekt avseende arbetstid (Riksrevisionen, 

2017). Ökad konkurrenskraft och tillväxt bland företagen var ytterligare en av orsakerna till 

reformen och en av effekterna är att aktiebolag som företagsform har ökat avsevärt. I 

praktiken innebär detta att de aktiebolag som inte uppnår kraven för gränsvärden har 

möjlighet att välja bort revisionen. Enklare uttryckt innebär revisionspliktens avskaffning att 

företagen självmant beslutar vilka revisionstjänster de vill utnyttja (Regeringskansliet, 2015). 

Detta är gällande för de aktiebolag som uppfyller minst två av nedanstående gränsvärden: 

(ABL 9:1, 2005:551). 

  

- Omsätter högst tre miljoner kronor netto. 

- Genererar 1,5 miljoner i balansomslutning. 

- Har högst tre anställda. 

1.2.1 Dokumenterade konsekvenser efter reformen för bolagen 

Redan innan reformen trädde i kraft uppskattade regeringen att fyra av tio av de berörda 

bolagen skulle avstå från revision och att beslutet att avstå skulle vara vanligare bland 

nystartade företag än befintliga (Prop. 2009/10:204). Åtta år senare har ett flertal utredningar 

visat att drygt 80 procent av alla nystartade företag avsäger sig revison och 

Ekobrottsmyndigheten rapporterar att dessa aktiebolag företräder den större andelen vad 

gäller planerade ekonomiska brott (Ekobrottsmyndigheten, 2016). 

  

Samma år som avskaffandet stadgades införde Riksdagen en lag där aktiekapitalkravet 

halverades från 100 000 till 50 000 kronor. Detta resulterade i en ökning av aktiebolag där 

även andelen enskilda bolag och handelsbolag minskade markant (Riksrevisionen, 2017). 
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Bildtext 1: Diagram över antalet aktiebolag, enskilda bolag, samt handelsbolag som 

registrerats och varit aktiva mellan 2008 och 2018 [Bolagsverket, 2018-01-07b] 

1.2.2 Utredning av konsekvenserna efter reformen 

År 2006 sammanträdde regeringen och ett beslut om att genomföra en utredning gällande 

avskaffandet av revisionsplikten fattades. Utredaren skulle beakta konsekvenserna av ett 

eventuellt avskaffande samt hur relevant revisionsplikten är i små verksamheter 

(Riksdagsförvaltningen, 2010). 

 

2008 genomförde utredare en undersökning kring huruvida den dåvarande revisionsplikten 

skulle avskaffas. Som förslag lades det fram att mindre än fyra procent av aktiebolagen skulle 

ha revisionsplikt – vilket innebar att man återgick till den ordning som gällde före 1988. Det 

var bland annat revisorns anmälningsskyldighet vid misstanke om brott som låg till grund för 

detta förslag. Vidare yrkade utredarna för att bestämmelser om revision i bolagsordningen 

skulle upphävas och att en revisor ska kunna utses av bolagsstämman utan stöd i 

bolagsordningen (Regeringskansliet, 2015). 

1.3 Problematisering 

Den nya lagen har på olika sätt haft inverkan på myndigheternas roll i övervakningen av 

företagens revision i Sverige (Riksrevisionen, 2017). En viktig byggsten i nätverket gällande 

bekämpandet av ekonomisk brottslighet togs bort i samband med reformen, nämligen 

revisorerna. Denna byggsten fyllde en funktion i det brottspreventiva arbetet och funderingar 

kring huruvida detta behöver ersättas har uppstått (ibid). Det har skett en förändring, både 

gällande ekonomisk brottslighet och i de övervakningsmekanismer som myndigheterna 

använder sig av för att upptäcka brott. Syftet med reformen var att underlätta för företagarna 
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ekonomiskt och få det svenska näringslivet att växa. Problemet framkommer när en oönskad 

konsekvens uppstår i samband med reformen. Är avskaffandet av revisionsplikten den enda 

orsaken till den ökade ekonomiska brottsligheten, eller har reformen fått bära skuld för en 

utveckling som eventuellt hade skett ändå? 

1.4 Syfte och frågeställning 

Syftet är att undersöka hur avskaffandet av revisionsplikten har påverkat arbetet gällande 

övervakning hos Ekobrottsmyndigheten, Skatteverket samt Bolagsverket. Mer precist 

framförs de åtgärder som har vidtagits hos berörda myndigheter i arbetet mot ekonomisk 

brottslighet efter avskaffandet av revisionsplikten. Studien kommer ske med utgångspunkt i 

följande frågeställning:  

 

- Hur har avskaffandet av revisionsplikten som övervakningsmekanism påverkat 

myndigheters arbete gentemot ekonomisk brottslighet?  
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2. Teoretisk referensram 

I följande kapitel presenteras de teorier som använts i syfte att besvara frågeställningen. De 

teorier som redogörs för är agentteorin samt Foucaults (1975) tolkning av Benthams (1791) 

Panoptikon – ”det optimala fängelset”. Även Foucaults (1975) tolkning samt Larssons 

(2011) redogörelse för begreppet social kontroll kommer att presenteras.   

2.1 Social kontroll 

En av grundfrågorna inom sociologi reglerar hur individuella intressen och begär kan 

kontrolleras samt omformas, i syfte att skapa en ordning bland medborgarna, främst i 

moderna samhällen. Ytterligare aspekter som sociologin utgår från är att fokus ligger i det 

moraliska grunderna som återfinns i samhället snarare, än hos staten (Larsson, 2011) 

 

Social kontroll utgår ifrån antagandet om att människan har behov och begär som behöver 

tillfredsställas samt där illegala medel kan användas för att nå tillfredställelsen. Teorin om 

social kontroll framför åtgärder för att förhindra alternativt mildra illegala handlingar. Social 

kontroll kan delas in i två grenar: officiell och inofficiell kontroll. Den förstnämnda innefattar 

regler, bestämmelser och metoder som tillämpas av myndigheter, medan den inofficiella 

kontrollen handlar om att beteenden som bryter mot normer och praxis framkallar en 

fördömande reaktion hos individens medmänniskor (Larsson, 2011).  

 

Teorin bygger på ett antagande om att människan avhåller sig från brott med stöd av de 

institutioner som verkar i samhället. Med detta menas att människan hindras från att begå 

brott genom obligationer till dessa institutioner. Vidare förklarar Sahlin (2000) att det 

generella syftet med social kontroll är att uppnå ordning i samhället genom att styra 

handlingarna hos enskilda individer och stora grupper (Sahlin, 2000). Detta sker genom att 

individerna växer upp och formas av de gemensamma moraliska och normativa regler som 

råder, genom familjen samt olika institutioner i samhället (Larsson, 2011).  

 

Den sociala kontrollen genomförs med så kallade mjuka medel. Det sker en självreglering 

hos individen att göra rätt ifrån sig. Detta är även något som Foucault (1975) betonar i sina 

arbeten, där makten över individerna kom ifrån denna reglering, snarare än straff. Reglering, 

korrigering och normalisering av individens beteende var det som skulle skapa ordning i 

samhället. Foucault menade på att om individen synliggörs, så kommer denne att självmant 

anpassa sig till samhället. Faktumet att individerna befinner sig inom myndigheterna och 

institutionernas synfält och är medvetna om att de befinner sig i detta rampljus, är det som 

gör att våld och tvång inte blir nödvändigt (Larsson, 2011; Foucault, 1975).  

 

Den yttre kontrollen återfinns i lagar och regler som genom förankring i samhällets kultur 

erhållit stark legitimitet bland medborgarna. Ordning i samhället skapades genom de 

moraliska och normativa föreställningar samt människors gemenskapsband som rådde, inte 

genom att stärka statens roll som övervakare. Staten ansågs enligt Durkheim (ref i Larsson, 

2011) befinna sig allt för långt ifrån de enskilda individerna för att kunna samordna dem och 
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skapa ordning. Genom att de sociala institutioner som fanns utgjorde en form av moralisk 

kontroll, skulle individerna i samhället frivilligt bete sig inom ramen för det som ansågs vara 

rätt och tillsammans bilda ett kollektivt samhälle. Kortfattat kan den sociala kontrollen 

beskrivas som faktumet att samhället reglerar sig självt i enlighet med de demokratiska 

värderingar och principer som råder (Larsson, 2011). 

 

Enligt Michel Foucault (1975) förekommer social kontroll i samhället i form av 

effektivisering av yttre kontroll. För att skapa denna effektivisering och bevara social 

disciplin krävs det en anordning. Diverse tekniska verktyg såsom kameror och kikare kan 

utnyttjas för att utöva makt. Foucault (1975) poängterar även vikten av detaljerad kontroll 

vilket exemplifieras med synlig övervakning, det vill säga för den övervakande att faktiskt se 

och utöva tillsyn över motparten. Vidare lyfts vikten av en genomtänkt anordning fram, vars 

syfte är att övervaka och kontrollera. Syftet med dessa anordningar var att skapa en 

kontinuerlig och konstant övervakning, som omfattar alla delar på exempelvis en arbetsplats. 

I anordningen återfinns en plattform där samtliga funktioner innefattande de administrativa, 

polisiära och ekonomiska kontrolluppgifterna ska hanteras. Plattformen utgör en 

utgångspunkt för var alla ålägganden ska utgå, verksamheter ska registreras samt var alla fel 

ska upptäckas och dömas (Foucault, 1975). 

 

Foucault (1975) uppmärksammar problematiseringen i att införa en ny form av övervakning 

inom större institutioner, främst i fall där övervakningen utvecklats till en allt mer intensiv 

oavbruten kontroll. I takt med ökningen av antalet arbetare och storleken av bolaget blir även 

kontrollarbetet mer omfattande och svårare. Till följd av detta görs även en åtskiljning mellan 

övervakarna; vem som övervakar, dennes befattning och dennes roll i en hierarki. De 

närvarande och de med den dagliga kontakten till de anställda skiljer sig från vilka Foucault 

definierar som “biträden”, “övervakare” och “kontrollanter. Problematiken ligger i de 

maktmekanismer dessa medför och vikten av att anställa specialiserad personalstyrka som är 

avskild från arbetarna. Övervakningen verkar som ett ekonomiskt verktyg av avgörande roll 

och övervakarna tilldelar tjänstemännen rollen att övervaka arbetarna, se över alla arbeten 

och underrätta ledningen om allt som händer (Foucault, 1975).  

 

Det går även att finna att i samband med nyliberalismens framfart har västvärldens stater gått 

mot en mer öppen och fri kontroll och ett proaktivt övervakningssystem, i form av 

individuella och rationella val som möjliggörs genom kunskapsspridning. Detta skiljer sig 

från den tidigare direkta kontrollen som utövades (Larsson, 2011). 
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2.2 Agentteori 

Agentteorins uppkomst grundar sig i nationalekonomisk forskning från början av 1970-talet. 

Utgångspunkten är att det förekommer ett metaforiskt kontrakt mellan en agent och en 

principal, där agenten förväntas agera å principalens vägnar. Förhållandet mellan agenten och 

principalen uppstår i och med att principalen är den som tilldelar agenten en uppgift, vilket 

gör principalen överlägsen gentemot agenten (Jensen & Meckling, 1976). 

  

I agentteorin finns ett antagande om att parternas ekonomiska relation grundas i ett 

egenintresse och vinstmaximerande tänk, där agenten förväntas agera opportunistiskt på 

principalens bekostnad (Watts & Zimmerman, 1978). Agentteorin är av stor relevans för att 

kunna förhindra alternativt lösa konflikter som kan uppstå i förhållandet mellan agenten och 

principalen. Eftersom att agenten och principalen kan ha olika riskpreferenser kan det bidra 

till att de inte agerar likartat gällande beslutsfattning. Agenten kan även inneha mer 

information gällande verksamheten internt, vilket kan leda till att det uppstår 

informationsasymmetri mellan parterna. Detta kan resultera i svårigheter i säkerställandet av 

att agenten agerar i enlighet med principalens förväntningar (Eisenhardt, 1989). För att 

förhindra att agenten avviker från principalens intressen kan diverse övervakningssystem 

införas samt bonus- och incitamentsystem (Jensen & Meckling, 1976). 

2.2.1 Agentkostnader 

Anledningen till införandet av diverse övervaknings- och kontrollsystem är till stor del för att 

agenten ska ha färre möjligheter att avvika från principalens intressen (Jensen & Meckling 

1976). Enligt Jensen och Meckling (1976) kan det i samband med implementering av 

övervaknings- samt bonus och incitamentsystem uppstå agentkostnader i form av 

övervakningskostnader, förbindelsekostnader och restförluster. Övervakningskostnader 

uppstår då principalen inför någon form av övervakning, exempelvis genom att anlita en 

revisor för granskning av agentens arbete. Förbindelsekostnader uppstår då principalen låter 

agenten förbruka någon form av resurs i syfte att agera i enlighet med principalens önskemål. 

Dessa kostnader innefattar även att om agenten avviker från principalens intressen och detta 

påverkar principalens ekonomiska tillgångar negativt, kan agenten behöva ersätta principalen. 

Då det enligt agentteorin är nästintill omöjligt för principalen att få agenten att agera i 

enlighet med dennes önskemål utan att implementera någon form av övervakning, kommer 

det uppstå en monetär kostnad. Den kostnad som uppstår då det föreligger skillnader i 

agentens val och principalens önskemål blir en restförlust, det vill säga skillnaden mellan de 

beslut agenten skulle tagit för att maximera principalens välfärd och de beslut som fattades 

(ibid). 

  

Mahoney (1995) hävdar att övervakningskostnaderna kan minimeras baserat på mängden 

information som är tillgänglig för allmänheten. Informationen som offentliggörs kan verka 

som ett verktyg för principalen att övervaka agenten, vilket kan bidra till minskat 

opportunistiskt beteende. Reduceras övervakningskostnaderna resulterar det i sin helhet i en 

minskning av de totala kostnaderna som uppstår i samband med den kontroll- och 

övervakningssystem som principalen har på agenten (Mahoney, 1995).  
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2.3 Panoptismen 

I Foucaults (1975) bok om övervakning och straff framkommer två former av 

maktmekanismer som beskrivs på ett fiktivt sätt, men som grundar sig i två olika sätt att 

utöva makt och kontroll. En av kontrollmekanismerna beskrivs enligt Foucault i en 

pestsmittad stad som sätts i karantän1. Den pestsmittade staden präglas eller rent av 

domineras av en hierarki, övervakning och registrering och befinner sig i ett maktmaskineri 

där varje individ är granskad. Pesten blir en symbol för den disciplinära maktutövningen. 

Pesten symboliserar oordning och förvirring och i länder som implementerat detta system 

föreställde sig makten att pesten rådde, för att bygga sina kontrollinstanser och hitta den 

perfekta disciplinen. Detta tänk om att ständigt dela upp det ”normala” och ”onormala” 

förekommer än idag. Idag finns det tekniker och instruktioner vars ändamål är att kontrollera 

och föra tillvaron och människor ”till rätta”. Det förekommer en fruktan för pesten. Dagens 

maktmekanismer omfattar att markera och förändra det onormala i dess direkta skede 

(Foucault, 1975). 

  

Detta leder in på en annan form av maktmekanism – panoptikon. Panoptikon utformades av 

Jeremy Bentham (1748–1832) och bygger på principen om att arkitektoniskt sett skapa ett 

optimalt övervakningssystem – det fulländade fängelset2. Detta övervakningssystem går emot 

de gamla borgliknande fängelsesystemen där man låste in, mörklade och dolde fångarna. Det 

panoptiska systemet bygger också på principen om att låsa in fångarna, men istället för att 

ljusberöva dem satte man dem i fokus vilket gjorde dem ständigt synliggjorda. De syntes, 

men kunde inte se någonting och blev därmed källor för information (Foucalt, 1975). 

                                                
1 För att utrota smittan stänger man in en hel stad totalt från den yttre omgivningen, där varje djur och individ som lämnar 

staden bestraffas med döden. Innan ”inspärrningen” genomförs en omfattande registrering av stadens invånare där man 

registrerar kön, ålder och namn. Registreringen sker i syfte att hålla det patologiska i schack och endast en läkare får finnas, 

som behandlar och möter de sjuka. Därefter delas staden in i olika kvarter som lyder under en intendent och i varje kvarter 

finns det gator som i sin tur övervakas av en syndikus. Syndikusen bestraffas med döden om denne lämnar sin gata. 

Karantänen är inte permanent men under tiden låses varje familj in i sitt hem, där syndikusen personligen låser ytterdörren 

och lämnar nyckeln till intendenten som bevarar denna under karantäntiden. Varje hushåll ska ha försett sig med mat och 

nödvändigheter och system har skapats bland annat i form av hissar och rännor för att tillgodose varje hushåll med dessa 

nödvändigheter. Allt för att förhindra att människor kommer i kontakt med varandra. Det sker ett konstant övervakande samt 

inspektion med hjälp av en milis som lyder under officierar, allt för att se till att invånarna lyder och förhindra oordning. 

Syndikusen, som ansvarar för en egen gata, kontrollerar invånarna på respektive gata dagligen genom patrullering och utför 

bland annat förhör. Invånarna måste svara med sanningen eller bestraffas med döden. Syndikusen övervakas i sin tur av 

intendent som ansvarar för det kvarter som gatan ligger i. Varje dag inspekterar intendent syndikusens arbete. Med detta 

system pågår övervakningen konstant med hjälp av ett rullande rapporteringssystem. Syndikusen rapporterar till intendenten, 

som i sin tur rapporterar till sina överordnande (oftast rådmän eller befintlig borgmästare) (Foucault, 1975). 

 

 
2 En cirkulär byggnad upprättas med innefattande celler som var och en har två fönster. Det ena fönstret vetter in mot ett torn 

som befinner sig innanför den cirkulära anordningen och det andra utåt för att släppa in ljus. Tornet som befinner sig i mitten 

är byggt så att de som sitter i cellerna runtomkring inte kan se in eller urskilja vem som befinner sig i tornet. Då det 

förekommer en övervakare i tornet kan denne se silhuetterna av de inlåsta med hjälp av ljuset och därmed ha full kontroll 

över vad som sker. De inlåsta har ingen kontakt med andra inlåsta och saknar därmed möjlighet att utföra komplotter eller 

triggas igång av varandra. Detta panoptiska system möjliggör konstant kontroll, även om det inte alltid befinner sig en 

övervakare i tornet (Foucault, 1975). 



10 
 

 

 

Bildtext 2: Illustration av Benthams idé om det panoptiska fängelset [Wikipedia, 2019-01-03] 

 

Panoptikons huvudsyfte var att göra individen medveten om att denne ständigt övervakades, 

även om den i de facto inte var övervakad i det enskilda ögonblicket. Detta möjliggjorde att 

makten och kontrollen kunde utövas per automatik, där varje individ inte enskilt behövde 

övervakas. Detta blev möjligt då den arkitektoniska anordningen i sig gjorde att den inlåste 

konstant kände sig övervakad och därmed uppvisade gott uppförande (ibid). 

  

Benthams princip bygger på att makten bör vara synlig och okontrollerbar genom att fången 

konstant kan se tornet i mitten. Fången vet dock inte om den övervakad av en övervakare som 

sitter i tornet. Han menade även på att gamla borgliknande fängelsesystem var onödiga och 

att det räckte med ett simplare, mer ekonomiskt arrangemang som uppkom i och med 

skapandet av ”visshetens hus” (panoptikon) (ibid). 

  

Den grundläggande idén med panoptikon var det ”allseende ögat”. Denna konstruktion skulle 

även kunna implementeras i andra delar av samhället och inte bara i fängelsekonstruktioner 

(Lundgren, 2002). Detta sätt att effektivisera övervakningen och göra övervakaren osynlig 

har implementerats på flertalet platser runt om i världen. I bland annat Storbritannien har 

övervakningskameror satts upp i syfte att motverka kriminellt beteende (Kietzman & Angell, 

2010). Däremot är inte alla kameror aktiva eller fungerande, men har en liknande funktion 

som tornet i panoptikon. Den som blir övervakad vet inte om den faktiskt blir övervakad eller 

inte. Detta har gett olika utslag i hur pass effektivt systemet är, där förövare som då upptäckt 

att de blir övervakade av falska övervakningskameror istället förstärker sin brottsliga 

handling, exempelvis att köra för fort. Kietzman och Angell (2010) framför även att 

brottslingar anpassar sig relativt fort till den här typen av övervakningssystem då de lär sig att 

urskilja de riktiga kamerorna från de som inte är det eller i andra fall förflyttar sin kriminella 

verksamhet. Övervakningen i sig verkar då paradoxialt. Detta system menar författarna 
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tillhöra ”första generationen” av ett panoptiskt övervakningssystem. I dagsläget framförs att 

den panoptiska övervakningen sker varje dag med hjälp av allmänheten. Genom att 

kriminalisera eller förbjuda vissa typer av handlingar, både genom lagar och normer, sker 

övervakningen per automatik. Den som bryter mot dessa regler eller normer kommer att 

sticka ut från sin sociala omgivning. Tillsammans med ett system som underlättar 

rapportering eller anmälan av det olovliga beteendet kommer individen att förhålla sig till de 

regler som implementerats. Författarna menar att det optimala panoptikon uppnåtts genom att 

göra samhället till den panoptiska arkitekturen, där det inte behövs fångvakter då 

medborgarna själva fyller denna roll (Kietzman & Angell, 2010). 

  

Skillnaden mellan den pestsmittade staden och panoptikon visar på ett skifte gällande makt- 

och kontrollutövandet. I den pestsmittade staden förekommer konstant fysiskt övervakande 

över det ”patologiska” medan med hjälp av panoptikon sker kontrollen automatisk då 

individerna konstant känner sig övervakade oavsett om de är det eller inte. Panoptikon 

möjliggör att makten aldrig behöver inverka och kontrollerande instanser kan därmed 

reduceras. Dessa två liknelser grundar sig i olika disciplinära synsätt där den pestsmittade 

staden (den slutna anstalten) är helt inriktad på att motverka det onda och onormala medan 

panoptikon är en funktionell anordning avsedd att förbättra, effektivisera och försnabba 

maktutövandet (Foucault, 1975).  
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3. Metod 

I följande kapitel presenteras hur studien har genomförts samt de metodologiska besluts som 

fattats under arbetets gång. 

3.1 Förförståelse 

De dokumenterade konsekvenserna utgår ifrån Riksrevisionens (2017) samt 

Ekobrottsmyndighetens (2016) rapport med avseende på avskaffandet av revisionsplikten. Då 

det redan existerar information kring vilka konsekvenser som befarats samt inträffat efter 

reformen, är det huvudsakliga syftet i denna studie att förstå hur dessa konsekvenser har 

påverkat myndigheterna, främst gällande kontroll och övervakning av aktiebolag. Studien 

syftar även till att undersöka vilka åtgärder som eventuellt vidtagits för att ersätta 

revisionsplikten samt huruvida revisionsplikten som övervaknings-/ kontrollmekanism 

fungerar för respektive myndighet. 

3.2 Val av metod 

Syftet med studien är inte att skapa generaliserbara data, utan att få en inblick i hur 

avskaffandet av revisionsplikten påverkat de myndigheter som behandlas i denna uppsats. För 

att få en djupare förståelse är det lämpligt att anta en kvalitativ ansats då syftet är beskriva 

och tolka de förändringar som myndigheterna stått inför och därmed bidra till en mer generell 

förståelse kring vilka effekter en reform kan ge (Alvehus, 2013). Det är intervjupersonernas 

svar som är av vikt och resultaten kommer att bearbetas för att sedan förankras i teorier. På 

grund av att urvalet är litet kommer svaren från respondenterna inte vara generaliserbara 

(Ahrne & Svensson, 2015). 

3.3 Validitet och reliabilitet 

Då uppsatsen och empirin framförallt grundar sig i intervjuer är inte reliabiliteten i studien 

relevant. Respondenterna utgår från egna tolkningar, däremot kan det antas att 

respondenterna övergripande måste representera respektive myndighet (Bryman & Bell, 

2015; Alvehus, 2013).  

  

Validitet är ett mått på huruvida undersökningsmetodiken verkligen undersöker det som är 

syftet med studien (Sohlberg & Sohlberg, 2013). Det går att diskutera kring om det föreligger 

validitet i denna studie, då det förekommer individuella tolkningar. De utvalda 

respondenterna kan anses vara av hög relevans då de bidrar till att besvara frågeställningen. 

Kvale (1995, ref. i Alvehus 2013) framför att det finns tre olika sätt att beskriva validitet där 

hantverkarvaliditet är av stor vikt och bör genomsyra hela studien. Denna typ av validitet 

uppkommer genom att på ett metodiskt sätt, med hjälp av metodologiska resonemang, 

kontrollera analysens rimlighet samt tillvägagångssätt. Slutligen problematiserar man 

undersökningsfenomenet med hjälp av teorier (Alvehus, 2013). 
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De övriga validitetsbegreppen innefattar kommunikativ validitet och pragmatisk validitet, där 

den kommunikativa validiteten innebär att det sker en dialog med exempelvis 

undersökningsobjekt. Denna typ av validitet har inte använts i studien. För att en studie ska 

omfatta pragmatisk validitet bör den kunskap som hämtas med hjälp av studien bli relevant i 

termer om att påverka samhället (Alvehus, 2013).  

3.4 Datainsamling 

Studien grundar sig i semistrukturerade intervjuer, dels för att få svar på de frågor som är av 

vikt för att kunna besvara frågeställningen, men även för att kunna få en djupare inblick i vad 

som faktiskt skett hos de olika myndigheterna. Den semistrukturerade intervjun underlättar 

för respondenten att själv fylla på med information som denne anser vara relevant för studien 

(Alvehus, 2013). Frågorna är utformade så att de ska kunna generera öppna svar men inom 

relevant område (Bryman & Bell, 2015). I början av arbetets gång var syftet att studera 

revisionsplikten hos myndigheterna på organisatorisk nivå. Under arbetets gång framkom att 

problematiseringen kom att handla om hur övervakningen förändrats snarare än hur 

myndigheterna som organisation påverkats, därav finns det frågor med i intervjuguiden som 

handlar om det organisatoriska.  

3.5 Angreppsätt 

Studiens genomgående angreppssätt sker med hjälp av en abduktiv ansats som kan beskrivas 

som en kombination av empiri och teoretisk reflektion. Teorin har använts som ett redskap 

för att förklara de förändringar som eventuellt uppkommit i samband med avskaffandet av 

revisionsplikten. Däremot hade eventuella förändringar inte upptäckts, om inte den teoretiska 

förförståelsen fanns med från början (Alvehus, 2013). Det sker alltså ett växelverkande arbete 

mellan teori och empiri för att sedan mynna ut i analysen. 

3.6 Urval 

Urvalet grundar sig i forskningsfrågan där fokus ligger hos myndigheterna 

Ekobrottsmyndigheten, Skatteverket, Bolagsverket samt Riksrevisionen. Då myndigheterna 

är viktiga aktörer i övervakningen av ekonomisk brottslighet var det ett självklart val att 

intervjua de myndigheter som berörs av revisionsplikten. De krav som ställts på 

respondenterna är att de innehar kunskap om revisionens betydelse för organisationen. 

Riksrevisionen arbetar inte med att övervaka eller kontrollera aktiebolag, men har tagits med 

i studien då deras granskning kring reformens effekter antas kunna bidra med ytterligare 

aspekter (se Riksrevisionen, 2017). 

  

Respondenterna består av en person från respektive myndighet och därmed har ett strategiskt 

urval gjorts (Alvehus, 2013). Bolagsverket var inte relevant att intervjua från början men 

efter intervjun med Ekobrottsmyndigheten framförde repondenten att även intervjuer med 

FAR och Bolagsverket borde genomföras. Detta innebar i sig att dessa två intervjuobjekt blev 

relevanta med hjälp av snöbollsurval, som innebär att man med hjälp av bland annat andra 

intervjurespondenter tar kontakt med ytterligare respondenter (Alvehus, 2013). FAR 
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kontaktades via mejl utan svar. Även Brottsförebygganderådet kontaktades men de svarade 

att de inte har möjlighet att genomföra intervjuer. Då forskningsfrågan grundar sig i 

myndigheters förändringar är det även ett homogent urval som gjorts då det endast är 

myndigheterna som intervjuats.  

3.7 Utförande 

Intervjuerna med Bolagsverket, Ekobrottsmyndigheten samt Skatteverket genomfördes via 

telefon och spelades in. Respondenterna informerades om att intervjun spelades in och de 

erbjöds även en transkriberad version av samtalet för att godkänna innehållet. Intervjun med 

Riksrevisionen genomfördes med hjälp av ett frågeformulär som respondenten utförligt 

svarade på. Riksrevisionens svar kommer att användas för att ytterligare få perspektiv på hur 

reformen påverkat myndigheterna och i viss mån samhället. De muntliga intervjuerna ägde 

rum vid Örebro Universitet och respondenterna befann sig på sina respektive arbetsplatser. 

Samtliga respondenter fick intervjufrågorna skickade till sig via mejl i förväg. 

 

Ekobrottsmyndigheten 

Tid: 23 november 2018 

Plats: Örebro Universitet 

Respondent E, strategisk ekorevisor, huvudkontoret Ekobrottsmyndigheten. 

  

Riksrevisionen 

Tid: 26 november 2018 

Plats: Örebro Universitet 

Respondent R, revisor Riksrevisionen. 

 

Bolagsverket 

Tid: 4 december 2018 

Plats: Örebro Universitet 

Respondent B, enhetschef vid juridikenheten 2, Bolagsverket. 

  

Skatteverket 

Tid: 7 december 2018 

Plats: Örebro Universitet 

Respondent S, verksamhetsutvecklare inom området revision, Skatteverket Solna. 

3.8 Bearbetning av data 

I bearbetningen av primärdata har transkriberingen av intervjuerna sorterats i syfte att skapa 

en form av ordning. Därefter har svaren reducerats för att relevant information ska lyftas 

fram. I empirin presenteras även befintliga fakta kring vad varje myndighets arbetsuppgifter 

innefattar samt deras roll i arbetet mot ekonomisk brottslighet (Ahrne & Svensson, 2015). 

Det resultat vi erhållit med hjälp av intervjuerna kommer att presenteras i empiriavsnittet för 

att sedan knytas ihop och jämföras i analysen. I empirin kommer varje myndighets koppling 
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till revisionsplikten samt deras synpunkter på kontroll- och övervakningsmekanismer 

presenteras. 

3.9 Etiska övervägande 

Samtliga respondenter informerades om syftet med uppsatsen när de kontaktades, i enlighet 

med Vetenskapsrådets (2002) informationskrav. Ett annat krav enligt Vetenskapsrådet (2002) 

är samtyckeskravet som har tillämpats genom att frivilligt valde att medverka i studien. 

Vidare har respondenterna fått möjlighet att korrgiera transkriberingen innan det använts som 

underlag i empirin. Enligt nyttjandekravet ska den insamlade informationen från 

respondenterna enbart användas i syfte till undersökningen. De informerades om att 

intervjuerna spelades in för transkribering och för att sedan komma att användas i uppsatsen 

(Vetenskapsrådet, 2002).  

3.10 Val av källor 

De litterära källor som har använts i denna studie består främst av böcker samt vetenskapliga 

artiklar kopplade till applicerade teorier. Studien grundar sig även i granskningsrapporter 

utfärdade av myndigheter samt regeringsutlåtanden. Empirin består av primärdata i form av 

intervjuer men även sekundärdata gällande information om myndigheterna och allmänna 

definitioner av brott. 

3.11 Val av teori  

Teorier kan ses som ett verktyg för seendet, hur vi kan se verkligheten på ett övergripande 

sätt förklarat med ord. Vidare bidrar teorin till att skapa förståelse av verkligheten samt ett 

förhållningssätt till den (Jacobsen, 2017). Teorierna kommer att användas för att förklara vad 

revisionsplikten hade för övervakande roll och hur denna kontrollmekanism samverkade med 

myndigheterna. De har valts ut då de innefattar kontroll och övervakning samt kan kopplas 

till revision. 

3.12 Kritisk reflektion 

Kvalitativ forskning är tolkande forskning som kan verka något diffust i vetenskapligt 

sammanhang (Alvehus, 2013). Kritik som riktats mot den kvalitativa metoden är frågan om 

generaliserbarhet. Det går inte med den typ av undersökningsmetod som använts i studien 

generalisera svaren till en hel population. Däremot innebär detta inte att den empiriska data 

som samlats in inte går att tillämpa på andra fall så länge svaren används med försiktighet 

och med beaktande om att det är just en kvalitativ studie (Ahrne & Svensson, 2015). För att 

öka generaliserbarheten i denna studie hade det eventuellt varit nödvändigt med flera 

intervjuer med olika personer inom samma myndighet. Då endast en intervju har gjorts med 

respektive intervjusubjekt vid varje myndighet, kan därmed inte slutsats dras om att det 

föreligger ett fullständigt oberoende av personliga åsikter. Ytterligare nackdelar med intervju 

som metodval är faktumet att respondenterna inte får eller kan säga det som de faktiskt 

observerat. 
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4. Empiri/ resultat 

I följande kapitel presenteras begrepp som ska ge en bättre förståelse kring intervjuerna samt 

en sammanställning av de intervjuer som har genomförts. Varje intervju kommer att 

presenteras under egen rubrik innefattande en kortfattad beskrivning av myndigheternas 

arbetsuppgifter samt vad verksamheten omfattas av. Därefter kommer intervjusvaren att 

presenteras där varje respondent kommer att benämnas med den första bokstaven i 

myndighetens namn.  

4.1 Ekonomisk brottslighet 

Ökad ekonomisk brottslighet var en av de befarande konsekvenserna i samband med 

reformen (Riksrevisionen, 2017; Brottsförebygganderådet, 2018). Ekonomisk brottslighet har 

ingen tydlig avgränsning eller definition som nått allmän acceptans men refererar i lag till 

brottslighet inom en näringsverksamhet; brott som sker för egen vinst inom ramen för ett 

legalt drivet företag (Moberg et al 1992; Jennekvist 1983). I Sverige förekommer dessa brott i 

form av skattebrott, bokföringsbrott, samt brott mot borgenärer. Det är även dessa brott som 

svarar för den mängd anmälda och lagförda brott kopplat till ekonomisk brottslighet3 

(Jennekvist, 1983). 

4.1.1 Bokföringsbrott 

I grund är det ägare samt företagsledare som personligen är ansvariga för bokföringen. Även 

om företaget anställt en extern aktör att upprätta bokföringen samt kontrollera uppgifter 

ligger ansvaret ändå hos styrelsen. Vanligt förekommande misstag bland företagen är att 

årsredovisningar saknas eller kommer in försent (Riksrevisionen, 2017).   

4.1.2 Skattebrott 

Skattebrott innefattar bland annat att lämna osanna uppgifter eller att låta bli att lämna 

skattedeklaration för att slippa betala skatt. Påföljder av att begå skattebrott omfattar böter 

och i vissa fall fängelse. Skattebrott är det vanligaste förekommande ekonomiska brottet och 

ett exempel på skattebrott kan vara att inte bokföra alla sina inkomster och därmed skatta 

mindre (Skatteverket, 2018). 

4.1.3 Högriskbranscher 

Enligt Riksrevisionens granskning (2017) visade det sig att några av de branscher som valt 

bort att ha revisor efter avskaffandet av revisionsplikten hade en utmärkande gemensam 

nämnare, nämligen branscher med hög kontanthantering. Dessa branscher omfattar bland 

annat handels- och tjänstesektorn och berörde främst de bolag som erbjöd försäljning för 

                                                
3 ”Den som uppsåtligen eller av oaktsamhet åsidosätter bokföringsskyldighet enligt bokföringslagen (1999:1078) genom att 

underlåta att bokföra affärshändelser eller bevara räkenskapsinformation eller genom att lämna oriktiga uppgifter i bokföringen 

eller på annat sätt, döms, om rörelsens förlopp, ekonomiska resultat eller ställning till följd härav inte kan i huvudsak bedömas 

med ledning av bokföringen, för bokföringsbrott till fängelse i högst två år eller, om brottet är ringa, till böter eller fängelse i 

högst sex månader[…]” – (Brottsbalken, 1962:700). 
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privat konsumtion. Det förekommer stor variationen mellan branscherna i valet att avstå 

revisionen eller inte (Riksrevisionen 2017). 

4.2 Riksrevisionen 

Riksrevisionen har ett grundlagsskyddande oberoende och utför granskning på statens 

verksamheter, det vill säga myndigheterna samt regeringen. Syftet är att stärka den 

demokratiska insynen, främja god resursanvändning och en effektiv förvaltning i staten. 

Främst är det de ekonomiska resurserna som granskas (Riksrevisionen, 2018). 

  

Riksrevisionen har framfört en rapport gällande effekterna av avskaffandet av 

revisionsplikten. Respondent R framför att de i rapporten kommit fram till att det finns 

indikationer på att reformen kan ha bidragit till ökat skatteundandrag, men också att 

myndigheterna har fått det svårare att arbeta emot ekonomisk brottslighet. Respondent R 

nämner dock att man inte kan dra slutsatsen att det är reformen som bidragit till ökad 

ekonomisk brottslighet då det inte finns tillräcklig information för att konstatera detta. 

  

Respondent R säger att som en konsekvens av att många bolag har valt bort revision har 

revisorernas anmälningar till Ekobrottsmyndigheten minskat i princip till obefintlig. Han 

påpekar även att anmälningarna som tidigare gjorts av revisorer inte har ersatts av något 

annat och därmed kan ett antagande om att uteblivna anmälningar i stället blir mörkertal. 

Även i denna fråga kan man inte säga hur reformen har lett till en ökad ekonomisk 

brottslighet då det saknas kunskap. 

  

När det gäller att upptäcka tidiga indikationer på ekonomisk brottslighet framför Respondent 

R att det har blivit svårt att tidigt upptäcka ekonomiska brott eftersom att en mekanism för 

tidig varning har fallit bort. I stället upptäcks brottsligheten i ett senare skede, oftast i 

samband med konkurs. Samtidigt nämnder respondenten att färre orena revisionsberättelser 

från revisorer skickas in till Skatteverket vilket också bidrar till ett bortfall av tidigare 

indikationer på att ”allt inte står rätt till i bolaget”. 

  

Aktiebolag som valt bort revision har växt långsammare än bolag som valt att ha revision. 

”Detta trots att de hade växt enligt samma mönster fram till 2010”. Kontantintensiva 

branscher var överrepresenterade inom bolag som valt bort revision. Respondent R framför 

att: 

 

I dessa branscher bedöms också risken för skatteundandragande och 

ekonomisk brottslighet vara hög, och därför kan det vara problematiskt 

att den insyn i bolagen som revisionen möjliggjorde, har försvunnit. 

  

 

Anledningen till att bolag växer långsammare kan vara att de medvetet väljer att bokföra 

lägre intäkter i syfte att krympa resultatet. Respondent R menar på att: 
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Om man jämför två bolagsgrupper som i alla avseenden är lika och 

tidigare utvecklats lika, men där ena gruppen efter bortval av revision 

redovisar lägre tillväxt än den gruppen som har behållit revision, kan 

det tolkas som en indikation på skatteundandrag. 

  

Riksrevisionen menar också på att Skatteverket skulle behöva genomföra slumpmässiga 

kontroller på berörda bolag för att kunna fastställa om skatteundandrag förekommer. ”Så vad 

vi säger i rapporten är att det finns indikationer på att reformen har ökat skatteundandraget - 

vi kan alltså inte fastställa det”. 

4.3 Ekobrottsmyndigheten 

Ekobrottsmyndigheten är en myndighet i Sverige som grundades 1998 till följd av ökade 

ekonomiska brott i landet. Myndigheten, som till största del arbetar med att bekämpa 

ekonomisk brottslighet, samarbetar även med andra myndigheter som har någon form av 

koppling till området ekonomiska brott. I dagsläget jobbar Ekobrottsmyndigheten främst med 

grov och organiserad brottslighet, grov ekonomisk brottslighet, brottslighet på 

finansmarknaden samt återinförande av brottsvinster. I myndighetens samverkande trupp 

ingår bland annat revisorer. Aktörer verksamma inom denna yrkeskategori besitter en viktig 

roll i brottsbekämpandet, främst gällande anmälan om misstänkt brottslighet 

(Ekobrottsmyndigheten, 2018). 

4.3.1 Övervakning 

Inledningsvis förklarar Respondent E att de i dagsläget inte har möjlighet att genomföra 

löpande granskning som exempelvis Skatteverket gör. De har istället en 

underrättelseverksamhet där de tittar på företag och personer som de misstänker kan begå 

brott. En av parametrarna de granskar på vid misstanke om brott är om bolaget saknar 

revisor, där respondenten påstår att det finns en förhöjd risk bland bolag som inte har revisor. 

Detta för att revisorn har anmälningsskyldighet och måste anmäla vid misstanke om brott. 

  

I dagsläget står Skatteverket och konkursförvaltare för cirka 80 procent av anmälningarna om 

ekonomiskbrottslighet. När Ekobrottsmyndigheten får in en anmälan, oftast gällande 

skattebrott, inleder förundersökningsledaren en förundersökning och sedan involverar dem 

skattebrottsenheten för vidare utredning. Respondent E för fram att Ekobrottsmyndigheten 

använder sig till största del av skattebrottsenhetens resurser, men att de har åklagare som 

jobbar åt Ekobrottsmyndigheten. 

4.3.2 Effekter av reformen 

Avskaffandet av revisionsplikten har påverkat Ekobrottsmyndigheten då antalet anmälningar 

om ekonomiska brott överlag har ökat avsevärt sedan 2010. Däremot har anmälningarna från 

revisorer minskat till nästan noll, men att det kan antas att det finns ett större mörkertal på 

grund av detta. Respondent E framför att orsakerna som ligger till grund för ökningen av 

ekonomiskbrottslighet är fler än enbart avskaffandet av revisionsplikten. 
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Ytterligare orsaker kan vara förenklingar av regelsystem, som har ökat risken att kunna begå 

oaktsamma brott. Vidare framför Respondent E att bland annat möjligheten att senarelägga 

bokföringen kan leda till att företag skjuter upp på detta och därmed inte får ihop resultatet 

vilket kan leda till förlust. Detta leder i sin tur till att företag kan få ekonomiska svårigheter 

och inte har råd att hitta exempelvis en redovisningskonsult. 

  

Internationalisering gällande transaktioner och ”[…]människor över gränser” som 

Respondent E kallar det, leder till en ökad ekonomisk brottslighet generellt genom bland 

annat svartarbete.  

4.3.3 Åtgärder 

I dagsläget har inga specifika åtgärder vidtagits för att ersätta den övervakningsfunktion 

revisionsplikten hade och inga förändringar har skett gällande personalresurser med hänsyn 

till revisionsplikten. Däremot framför Respondent E att Ekobrottsmyndigheten har försökt att 

lyfta fram till politikerna att det krävs någon form av ersättning av revisionsplikten. Detta har 

bland annat gjorts genom att lägga fram en rapport, i syfte att tala om för lagstiftaren och 

politikerna att: ”Nu måste vi göra något!”. Ekobrottsmyndigheten har inte möjlighet att gå ut 

och kontrollera företagen då det inte föreligger inom dess uppdragsområde, om det inte 

föreligger misstanke om brott. De åtgärder som Respondent E föreslår är att genom 

lagstiftning skapa en förändring.  

  

Respondent E:s förslag på hur man kan ersätta revisionsplikten är att införa någon form av 

auktoriserad redovisningskonsult. Redovisningskonsulten kommer då att registreras hos 

bolagsverket och Respondent E framför vidare att ”Det är ju ett alternativ, för de flesta bolag 

har ju trots allt behov av någon form av redovisningshjälp”. 

  

Ett annat alternativt enligt Respondent E är att återinföra någon form av förvaltningsrevision, 

något som även FAR förespråkar enligt respondenten. Detta skulle innebära att myndigheter 

inte har samma typ av granskning som normalt sätt sker i bolaget, utan att det istället utförs 

en revision som enbart omfattar styrelsens skötsel av företaget. Detta skulle således leda till 

ökad kundkännedom och möjligheten att granska huruvida företaget betalar skatter och 

avgifter på rätt sätt. Respondent E kallar detta för ”revision light” vilket innebär att man även 

ser över bolagsformer. Syftet med ”revision light” innebär även att bolaget får någon form av 

övervakare som utövar kontroll över vilka som äger bolaget bland annat. 

  

Respondent E framför att Bolagsverkets kontroller i syfte att få bort målvakter bör utökas 

samt att digitalisering av årsredovisningar skulle kunna verka som åtgärd. Respondenten 

påstår att Bolagsverket i dagsläget inte har lagstiftningsmöjligheter att göra ytterligare 

kontroller än de som rör ägare av bolaget. Detta är något som Respondent E skulle vilja se. 

   

Avslutningsvis tillfrågas Respondent E om revisionsplikten bör återinföras och respondenten 

framför att det inte är politiskt möjligt att återinföra den i dess dåvarande form. Däremot kan 
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en kontrollfunktion införas som innefattar att utöka en redovisningskonsults roll till att den 

omfattar revision när det gäller små bolag. 

  

På det sättet tycker jag att man skulle kunna återinföra den delvis men att 

revisionsansvaret får på något sätt övertas inom allra minsta bolagen för 

redovisningskonsulterna för där är inte revisionen speciellt svår. Dessutom får 

man en kundkännedom på köpet. Så du behöver inte utnyttja ytterligare en 

person. 

  

Respondent E framför avslutningsvis att det inte är populärt bland stora delar av 

väljargrupperna att återinföra revisionsplikten, vilket kan vara en av anledningarna till att 

regeringen inte har övervägt detta som alternativ. Ytterligare faktorer menar respondenten är 

att det finns en rädsla i att återinföra regleringar och administrativa bördor som man tidigare 

tagit bort. Respondent E nämner att det däremot har diskuterats i regeringen att höja tröskeln 

för aktiebolag att välja bort revision. Förslaget gick inte igenom och regeringen meddelade 

även att de inte tänkte återinföra revisionsplikten. Övriga orsaker till att revisionsplikten inte 

kommer, eller har, återinförts enligt Respondent E är att det eventuellt ses som en 

konkurrensnackdel för de seriösa bolag som måste ha en revisor trots att dom inte vill det. 

Respondenten säger ”[…]man vill inte avvika för mycket från omvärlden” och menar på att 

Europa inte heller har någon revisionsplikt. Även starka krafter, framför allt från svenskt 

näringsliv, påverkar beslutet att inte återinföra revisionsplikten.  

4.4 Skatteverket 

Skatteverket är en fristående myndighet i Sverige vars huvudsakliga uppdrag är att driva in 

skatter, sköta folkbokföring, äktenskapsregister och fastighetstaxering, registrera 

bouppteckningar och verka som borgenär åt staten. Vidare arbetar myndigheten för att 

motverka ekonomisk brottslighet. Detta görs med utredningar av skattebrott genom den 

interna enheten skattebrottsenheten. Enheten jobbar med att utreda, förhindra och förebygga 

ekonomisk brottslighet relaterad till skatt. Ett straffrättsligt sanktionssystem vars 

bestämmelser regleras i Skattebrottslagen (1971:69) verkar som hjälpmedel i att motverka 

skattefusk. Skattebrottsenheten kan medverka i brottsutredningar och biträder då åklagare vid 

Ekobrottsmyndigheten eller Åklagarmyndigheten. Det är lagstadgat att enheten ska verka 

brottsförebyggande (Skatteverket, 2018). 

4.4.1 Övervakning 

I myndighetens övervaknings- samt kontrollarbete framför Respondent S att Skatteverket 

jobbar med riskanalys samt riskvärdering och att de gjort det sedan långt tillbaka. Det finns 

två syften med kontrollen dels att få in skatter samt att få folk att faktiskt vilja göra rätt. 

Respondent S framför: 

 

Vi jobbar alltså med parametrar och med slumpmässiga kontroller. Målet 

med våra kontroller är övergripande. Vi tror vår kontrollverksamhet ska göra 

att samhällsnyttan gör att fler vill göra rätt i samhället. 
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Den illegala verksamhetens kopplingen till skattebrott är enligt Respondent S litegrann som 

ett tillbehör till deras ordinarie arbete, då de i första hand arbetar med att säkra 

skatteintäkterna. Däremot samarbetar Skatteverket tätt med många andra myndigheter där 

samverkan innefattar att förhindra illegal verksamhet samt skattebrott. Vidare framför 

Respondent S att det är ett väldigt svårt område med mycket analyser och förberedelser. 

 

När det gäller signaler för att upptäcka illegal verksamhet framför Respondent S att de inte 

har ett rutinmässigt arbete för att upptäcka dessa. Däremot bistår Skatteverket med 

information då de genom slumpmässiga kontroller kan besöka olika verksamheter eller 

komma i kontakt med bolag som väcker misstanke med hjälp av deras utredningar. 

Respondent S framför att ”Ofta kanske vi kan ge den här signalen till andra myndigheter.” 

4.4.2 Effekter av revisionsplikten 

 Respondent S meddelar att de inte ser någon ökad trend hos Skatteverket gällande 

förändringen av skattebrott. De anmäler precis som de tidigare gjort vid misstanke om brott 

då det inte är Skatteverket som utreder skattebrotten utan anmäler dessa. Detta gäller även för 

skattebrottsenheten som bland annat arbetar på uppdrag av åklagare. Skatteverket har dock 

noterat en stor ökning av nyregistrerade aktiebolag, där många av dessa bolag valt att ha en 

revisor.  

 

Respondent S menar på att digitaliseringen och globaliseringen ställer allt högre krav på 

samverkan mellan myndigheten och inte just avskaffandet av revisionsplikten. Dessutom 

framför Respondent S att det endast är en liten del av alla bolag som kan välja om det vill ha 

revisor eller inte samt att det tidigare funnits bolag som inte omfattas av revisionsplikten, till 

exempel enskilt bolag. Samarbetet med andra myndigheter har inte direkt förändrats, 

möjligtvis att samverkan har blivit starkare. Detta anses dock inte vara en effekt av 

revisionsplikten utan snarare att de generellt vill utnyttja resurserna smartare och därför öka 

samverkan mellan myndigheterna. 

4.4.3 Åtgärder 

En av åtgärderna som vidtagits är en utökad informationsspridning till nya företagare, oavsett 

bolagsform då Respondent S framför att ”I och med att det blev en ökning av nya aktiebolag 

blev kravet som vi kände på Skatteverket att informera så att man inte gör fel”. Respondent S 

är noga med att framföra vikten av informationsspridning i syfte att få företagarna att göra 

rätt, snarare än övervakningen i sig. Gällande hur kontroll och övervakningssystem förändrats 

efter revisionsplikten påpekar respondenten att alla deklarationer oavsett vem de avser, går 

igenom samma kontrollsystem, oavsett om det föreligger ren revisionsberättelse eller ingen 

revision alls. 
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4.5 Bolagsverket 

Varje enskild näringsidkare har som uppgift att registrera sin verksamhet i Bolagsverket samt 

att alla aktiebolag en gång per år måste lämna in en årsredovisning. Bolagsverkets tre 

huvudsakliga funktioner är myndighetsutövning, service och information samt förenkling. 

Med myndighetsutövning omfattas att granska och registrera företag och föreningar. Service 

och information avser att tillgodose verket företagsfakta och myndigheten har även i uppdrag 

att förenkla företagande generellt. Bolagsverket ingår även i samordningsorganet för tillsyn 

över åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism (Bolagsverket, 2018). 

4.5.1 Övervakning  

Respondent B inleder intervjun med en övergripande förklaring kring hur övervakning sker 

hos Bolagsverket. Respondenten upplyser om myndighetens huvudsakliga syfte som innebär 

att i första hand registrera revisorerna när de anmäls hos bolag, för att sedan titta på 

behörigheten de besitter samt att revisorinspektionen givit auktorisation. Fortsättningsvis ska 

de även registrera och offentliggöra årsredovisningar som bolagen skickar in.  

 

I frågan om vilka varningssignaler Bolagsverket uppmärksammar vid granskning av 

årsredovisningar nämner Respondent B att de kollar på identiteter. De kollar bland annat på 

om det är utländska medborgare på identitetshandlingarna av den anledning att det kan vara 

något skumt bakomliggande. Men i övrigt meddelar Respondent B att de kommer att 

registrera årsredovisningen i vilket fall.  

4.5.2 Effekter av reformen 

I de förändringar Bolagsverket har sett i samband med avskaffandet av revisionsplikten 

finns en ökning av formella fel i årsredovisningarna. Därmed har de förelagt i större 

utsträckning bolagen att komplettera dessa fel, för att årsredovisningen ska kunna registreras. 

Respondenten framför även det inte ingår i deras arbete att granska de upprättade siffrorna 

utan att de främst tittar på de formella delarna. Vid frågan om vem det är som 

granskar siffrorna efter avskaffandet av revisionsplikten svarar Respondent B:  

 

Ja, de är ju skyldiga att deklarera till Skatteverket utifrån resultat och så vidare. 

Skatteverket kan utöva regression i vissa fall mot skatterevision mot bolag. De är  

mer en kontrollerande funktion och vi är mer en registreringsmyndighet. Revisorer i 

de fall som de finns ska granska såklart. 

 

Den främsta förändringen Bolagsverket märkt efter reformen är brister i de inlämnade 

handlingarna. Respondent B framför att det saknas uppgifter som en revisor vanligtvis skulle 

granskat och respondenten fortsätter med att förklara att den kontrollfunktion revisorn 

besitter har gjort sig tydlig genom detta. 
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Respondent B väljer att avstå från att uttala sig om huruvida de andra myndigheterna uppfyllt 

sina förpliktelser efter avskaffandet av revisionsplikten, samt om de har utnyttjat sina resurser 

på rätt sätt. Däremot meddelar respondenten att Bolagsverket aldrig fått i uppdrag att 

undersöka revisionspliktens effekter - vilket kan antas vara problematiskt.  

4.5.3 Åtgärder 

Gällande de åtgärder som vidtagits förklarar Respondent B att det skett en ringa förlängning 

av handläggningstiderna, något som däremot inte orsakat några större problem. Insatserna 

som införts till följd av detta är lanseringen av en ny tjänst som innebär att företag har 

möjligheten att skicka in årsredovisningar digitalt. I praktiken betyder att årsredovisningar 

går igenom samma kontroller som Bolagsverket utför manuellt i dagsläget. Att dessa 

årsredovisningar eventuellt ska kunna registreras automatiskt har även legat som förslag till 

utveckling. Gällande huruvida detta skulle kunna verka som ett komplement till revisorernas 

arbete svarar respondenten:  
 

Nej, egentligen inte. Det är fortfarande så att vi endast gör den formella 

granskningen. Som att kolla på räkenskaperna vilket vi inte gör, men som 

revisorerna gjorde. Den kontrollen saknas idag. 

 

Vidare diskuteras åtgärder kring de försämrade årsredovisningarna till vilket Respondent B 

svarar: “Att försöka informera företag i Sverige vikten av att göra rätt. Vi är både den 

registrerande funktionen och den informerande funktionen”. Detta görs bland annat genom 

informationsspridning via kurser kopplade till årsredovisningar och tillgänglig information på 

Bolagsverkets hemsida och Respondent B framför: ”Lite på det sättet kan man försöka 

påverka och få företagen att göra rätt helt enkelt”.  

 

Ytterligare konsekvenser Respondent B meddelar är att den försämrade kvalitén i 

årsredovisningar påverkar näringslivet som tar del av den informationen då de i mindre 

utsträckning kan lita på att siffrorna är riktiga än vad som var fallet innan.  

 

Respondent B kommenterar att effektiviteten av de nya kontrollerna som ska verka som 

ersättning till revisionsplikten inte kommer kompensera för alla delar. Som exempel till detta 

framförs revisorns möjlighet att upptäcka brott i samband till dess skyldighet att även anmäla 

dessa. Vidare diskuteras Bolagsverkets roll i övervakning och kontroll utöver 

revisionsplikten, där respondenten svarar:  

 

Ja man skulle kunna säga en sak och det är att vi har efterfrågat i flertalet gånger till 

departement och så vidare. Att vi vill ha tydligare beskrivning av vår roll i det här. Man 

kan säga att det finns lite uttalanden i förarbeten men det är just de där att förtydliga 

rollen helt enkelt. Sen är det svårt, när en årsredovisning kommer in, hur långt sträcker 

sig den här kontrollfunktionen. Vi har i vårt fall nu ansett att den inte kan sträcka sig 

så långt som att titta på siffror helt enkelt. 
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Avslutningsvis förklarar Respondent B att Bolagsverket inte haft någon direkt dialog med 

regeringen kopplat till revisionsplikten. De delar däremot åsikt med Ekobrottsmyndighet om 

att det finns ett bakomliggande syfte i att inte återinföra den: att underlätta för företag både 

ekonomiskt och administrativt.  
 

4.6 Förslag på ersättning 

Förslagen om eventuella ersättningsinstanser för avskaffandet av revisionsplikten varierar 

mellan myndigheterna. Ekobrottsmyndigheten framför att en form av ”Revision Light” som 

innebär en vidareutveckling av redovisningskonsultens arbetsuppgifter kan komma att bli 

relevant. Skatteverket framför att informationsspridning är en av nycklarna till minskade 

skattebrott. Bolagsverket lyfter också fram informationsspridningen som en åtgärd för att 

minska antalet felaktiga årsredovisningar – något som revisorerna tidigare granskade. 
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5. Analys 

I följande kapitel kommer en sammanställning av intervjusvaren att presenteras där de olika 

myndigheternas svar jämförs och tolkas samt kopplas till teorin. 

 

Då det framkommit att ekobrottsligheten har ökat sedan avskaffandet av revisionsplikten, 

oavsett vilka faktorer som bidragit till ökandet, går det att diskutera huruvida det bör införas 

någon form av kontroll och övervakningsmekanism som substitut till revisionsplikten 

(Riksrevisionen, 2017). Samtliga respondenter, förutom Respondent S, framför att det inte 

går att dra en slutsats om att avskaffandet av revisionsplikten ensam står som orsak till de 

förändringar som skett över tid gällande ekonomisk brottslighet. Digitalisering samt 

internationalisering är ytterligare faktorer som kan ha påverkat ökningen. Vidare framför 

Respondent E att anmälningar om ekonomisk brottslighet har ökat avsevärt sedan 2010 men 

att det också kan finnas andra förklaringar mer än reformens inträde som orsak förändringen. 

Sett ur perspektivet från social kontroll kan reformen ha orsakat en störning i den yttre 

kontrollen. Det myndigheterna redogör för vad som har inträffat efter reformen tydliggör hur 

revisionsplikten har verkat som en form av yttre kontroll. Genom att eliminera 

revisionsplikten kan individer som är benägna till att begå brott att genomföra dessa 

handlingar utan att hindras av lagar och regler (Larsson, 2011).  

 

Avskaffandet har påverkat myndigheterna på olika sätt då de har varierande arbetsuppgifter. 

Myndigheternas arbete med övervakning är viktiga på sina håll, men det framkommer även 

att det är av vikt att ett tydligt samarbete mellan de berörda instanserna finns. Myndigheterna 

är beroende av varandra i arbetet mot ekonomisk brottslighet. Det är ett komplext nätverk där 

anmälningar och granskningar sker i ömsesidigt utbyte mellan dem. Samverkan är något som 

samtliga respondenter anser är av vikt och att den eventuellt blivit ännu viktigare efter 

reformen. Respondent S framför dock att det är digitalisering och globalisering som istället 

ställer allt högre krav på samverkan mellan myndigheter. Social kontroll betonar vikten av 

god interaktion mellan institutioner och de problem som riskerar att uppstå vid en 

omstrukturering. Foucault (1975) delar upp aktörer i roller med olika ansvarsområden vilka 

sedan utgör en hierarki. Detta är något som kan likställas vid myndigheternas relation till 

varandra där varje myndighet har olika stora roller i att motverka, upptäcka eller hantera 

brott. Följaktligen beskriver Foucault (1975) en plats där all information som införskaffats 

ska analyseras och verka som en “plattform” för samtliga aktörer. Denna plats kan inte 

identifieras i detta fall.  

 

Reformen har bidragit till att indikationer gällande ekonomisk brottslighet har blivit svårare 

att upptäcka, framförallt i tidigare skeden. En av de parametrar som Ekobrottsmyndigheten 

beaktar vid misstanke om brott är om bolaget har en revisor eller inte. Då denna parameter 

faller bort när fler bolag väljer att inte ha en revisor, försvinner viktig information som kan 

komma att underlätta upptäckten. Ytterligare faktorer som gör att den tidiga indikationen 

faller bort uppkommer då bland annat färre orena revisionsberättelser kommer in till 

Skatteverket. Det samtliga respondenter anser är av störst vikt är revisorns möjlighet att 

upptäcka brott samt att anmäla dessa, i ett tidigt skede. Brotten upptäcks istället i senare 
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skede, oftast i samband med konkurs. Den förändring som Skatteverket upptäckt är att antalet 

nyregistrerade bolag ökat där allt fler väljer bort revision. Detta blir problematiskt då 

Respondenten E framför att antalet anmälningar om brott från revisorer har minskat till 

nästan en obefintlig mängd - något som Riksrevisionen bekräftar i sin granskning. 

Respondent R menar även på att det inte har införts någon form av ersättning av revisorns 

granskande och anmälningsbenägenhet vilket kan ha lett till att det finns ett större mörkertal. 

Att anmälningarna från revisorerna minskat bidrar också till att information som hade 

bidragit till att åtgärder kunnat införas tidigare går förlorad.  

 

Att allt fler bolag väljer bort revisor kan bero på att de drivs av det vinstmaximerande tänk 

som beskrivs enligt agentteorin. Myndigheterna kan liknas vid principalen och bolag intar då 

rollen som agent i det metaforiska kontraktsförhållande som råder enligt teorin (Jensen & 

Meckling, 1976). Revisorn blir i detta sammanhang en övervakningsmekanism som 

myndigheterna utnyttjar. Detta medför kostnader i form av agentkostnader men i dagsläget är 

det agenten som åläggs dessa kostnader. Syftet med reformen var att underlätta företagandet 

både praktiskt och ekonomiskt och få det svenska företagslivet att blomstra (Riksrevisionen. 

2017). Ur ett agentteoretiskt perspektiv ligger det i principalens intresse att övervaka agenten 

och därmed stå för de kostnader som uppkommer. Detta innebär att om agentteorin appliceras 

i studiens sammanhang, bör kostnaderna åläggas myndigheterna. I dagsläget är det bolagen 

själva som står för revisionskostnaderna vilket går emot agentteorins grundläggande 

principer. Vidare går att diskutera hur det hade sett ut om myndigheterna eller staten hade 

stått för övervakningskostnaderna.  

 

Genom att offentliggöra information kan övervakningskostnaderna minska då principalen kan 

använda informationen som en form av övervakning på agenten (Mahoney, 1995). Innan 

avskaffandet av revisionsplikten granskades alla aktiebolags årsredovisningar av en revisor 

som kunde styrka tillförlitligheten i de inlämnade handlingarna (NE, u.å) och därmed 

kvalitetssäkra den information som offentliggjordes för allmänheten. Informationen blir 

därmed tillgänglig för principalen och kan verka som övervakningsmekanism utan att orsaka 

ytterligare agentkostnader (Mahoney, 1995). Respondenterna i studien framför att 

informationen som är offentlig idag inte är lika tillförlitlig jämfört med hur den var innan 

reformen. Det uppstår då en motsatt effekt då principalen eventuellt behöver lägga ner mer 

resurser för att inte vilseledas av information som inte granskats av externa enheter eller 

aktörer. Därmed kan agentkostnaderna öka.  

 

Bolagsverkets noterbara förändringar i samband med avskaffandet framkommer i 

årsredovisningarna där det skett en ökning av formella fel. Bolagsverket granskar inte 

siffrorna i årsredovisningen utan ser endast till att de delar som ska vara med finns med. 

Även digitaliseringen har påverkat Bolagsverket i den bemärkelse att den har bidragit till 

effektivisering gällande möjligheten att skicka in samt granskningen av årsredovisningarna. 

En viktig beståndsdel inom social kontroll är effektivisering av arbete. Syftet med att 

organisera en anordning grundar sig i effektivisering av yttre kontroll och hur diverse verktyg 

kan utnyttjas för att lättare uppnå social disciplin. En revisors uppgift hade i detta fall varit att 

granska dessa fel innan årsredovisningen tillhandahålls Bolagsverket vilket stärker deras roll 
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som kontrollfunktion. Inom social kontroll förklaras detta av hur varje part blir tilldelad ett 

ansvar som utgör en kontrollfunktion i arbetsgången, i syfte att öka effektiviseringen. Den 

försämrade kvalitén som uppstått i samband med reformen, med avseende på 

årsredovisningarna, påverkar näringslivet och samhället då felaktiga uppgifter gör att 

trovärdigheten i informationen minskar.  

 

Gemensamt för samtliga myndigheter är att de använder sig av parametrar i deras 

övervakningsarbete. Skatteverket utgår bland annat från slumpmässiga kontroller och 

Ekobrottsmyndigheten genom att se över om ett bolag saknar revisor. Parametrarna kan 

beskrivas utifrån social kontroll som den synliga övervakningen. Skatteverket lägger även 

vikt vid att de vill att deras kontrollverksamhet ska bidra till samhällsnyttan och att fler vill 

göra rätt i samhället. De strävar efter att det ska ske en självreglering och Skatteverket kan 

anses tillämpa mjuka medel gällande kontrollen i form av informationsspridning. Därmed 

utgår de ifrån att bolagen antas handla utifrån de moraliska grunderna som återfinns i 

samhället. Vidare framför även Respondent B att en lösning på problemet med den 

försämrade kvalitén gällande årsredovisningarna kan skapas genom att informera och hjälpa 

företag att förstå vikten av att göra rätt. Därmed kan det uppfattas som att en önskan om ett 

självreglerande samhälle finns hos dessa myndigheter. 

 

Utifrån intervjuerna med respektive myndighet återfinns förslag som kan hjälpa till att 

förbättra det övervaknings- och kontrollsystem som finns. Respondent E framför bland annat 

förslaget om att en ”Revision Light” eventuellt kan vara en lösning. Detta förslag går på sätt 

och vis emot idén bakom avskaffandet av revisionsplikten: att minska kostnaderna för de små 

bolagen. Däremot är det inte möjligt att eliminera hela övervakningen som principalen har 

infört i syfte för att minimera riskerna för att agenten ska agera opportunistiskt (Jensen & 

Meckling, 1976).  

 

Fortsättningsvis uttrycker Respondent B önskemål om informationsdelning mellan 

myndigheterna och att detta ska verka som en byggsten i interaktionen mellan dem. Genom 

att införa en lag som underlättar informationsspridningen mellan myndigheterna menar 

Respondent B att arbetet i att motverka brott effektiviseras och kan även verka som ett 

instrument för att underlätta utredningen av pågående ekonomiska brott. Vad gäller vilka 

åtgärder som vidtagits efter avskaffandet har samtliga myndigheter inte anpassat sin 

verksamhet efter reformen. Däremot lyfter Respondent E frågan till regeringen och 

lagstiftaren och framför att det behövs någon form av lagändring och att något måste göras. 

Detta syftar till den officiella kontrollen inom “social kontroll” och behovet av att införskaffa 

en lag som sedan kan användas som ett verktyg för övervakning. 

 

Förändringen som skett i samband med avskaffandet av revisionsplikten kan likställas med de 

skillnader som återfinns i Benthams panoptikon och tidigare övervakningsstrukturer. Ett 

skifte från att ha haft en kontrollerande revisor, med anmälningsplikt, till att kunna redovisa 

utan direktiv från en överordnad, förutsatt att lagar och regler, följs har skett. Efter 

avskaffandet av revisionsplikten kan det tänkas att ett panoptiskt maktutövande 

implementerats i det svenska samhället. Den indirekta övervakningen återfinns som tidigare 
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nämnt genom Skatteverkets stickprov och bolagsverkets granskningar av årsredovisningar. 

Det finns därmed ingen direktkontakt mellan den kontrollerande faktorn och den som blir 

kontrollerad, i detta fall företagen. Däremot vet bolagen inte när de granskas och det går att 

diskutera huruvida det verkar som tillräcklig motivation till att inte begå ekonomiska brott. 

Då antalet ekonomiska brott har ökat trots denna indirekta kontroll tyder på att den optimala 

anordningen som återfinns i panoptikon inte har hittats. 
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6. Slutdiskussion 

Utifrån empirin har det framkommit att det är flera faktorer som påverkat den ökade 

ekonomiska brottsligheten. Revisionsplikten har haft en inverkande roll i 

övervakningsarbetet, men främst har den påverkat möjligheten att upptäcka brott i tidiga 

skeden. Det går inte att utesluta att revisionsplikten har haft en viktig roll men i samband med 

att samhället går emot en förändring går det att diskutera kring att övervakningsstrukturen 

också behöver förändras. Det kan tolkas att det föreligger en önskan om detta, då samtliga 

respondenter i studien framför vikten av ett utökat samarbete. I dagsläget saknas det en 

rättslig grund till detta samarbete – något som eventuellt skulle kunna vara en lösning på den 

problematik som uppkommit. Det saknas helt enkelt en plattform vilket bör beaktas då 

interaktionen kan bidra till att motverka, hantera och upptäcka brottslighet.  

 

Syftet med reformen var som tidigare nämnt att minska de ekonomiska kostnaderna som 

uppkommer i samband med att bolag måste ha en revisor. Ur ett agentteoretiskt perspektiv 

borde eventuellt myndigheterna alternativt staten stå för dessa kostnader och det går att 

diskutera kring om fler bolag hade valt att ha revisor om de inte hade behövt stå kostnaderna. 

Denna åtgärd skulle inte gå emot principen med reformen då den syftade till att underlätta 

ekonomiskt för bolagen. Då de företag som valt bort revision växer långsammare i jämförelse 

med de bolag som har revision, verkar avskaffandet av revisionsplikten motsägelsefullt. Detta 

då ytterligare ett syfte med reformen var att bidra till en ökad tillväxt bland små bolag i det 

svenska näringslivet.  

 

Michel Foucaults skildring av den disciplinära makten kan jämföras med det 

övervakningsskifte som skett över tid. I dagsläget har övervakningen av samhället gått mot 

ett indirekt övervakande. Då samhället går mot en ny era blir det eventuellt aktuellt med en 

anpassning efter utvecklingen. Sverige har beaktat EU:s direktiv och detta har varit 

ytterligare en faktor till att reformen infördes. Vidare går att diskutera om det är möjligt att 

hitta ett system som både underlättar för företagande och samtidigt förhindrar att den 

ekonomiska brottsligheten ökar. Ett förslag är att omfördela kostnaderna som uppkommer i 

samband med revision. Även en förändring gällande lagstiftningen som underlättar för 

samverkan mellan myndigheterna kan ses som en åtgärd. Revisionsplikten som lag uppfattas 

som föråldrad.  

 

Vidare framkommer att det skett en förändring i tankesättet kring hur övervakning bör 

bedrivas. Principen med den panoptiska anordningen återfinns i myndigheternas 

övervakningsarbete bland annat genom Skatteverkets stickkontroller. I och med att den 

ekonomiska brottsligheten har ökat, trots att bolagen vet att de eventuellt kan bli påkomna, 

innebär det att det finns en riskbenägenhet hos vissa individer. Frågan uppstår om dessa 

individer har lyckats genomskåda de ”falska övervakningskamerorna” och undgå de 

övervakningsmekanismer som myndigheterna använder sig av. I förhållande till detta kan det 

antas att det som representerar det panoptiska tornet inte har funnits, alternativt att ljuset som 

konstant synliggör brottslingen inte har implementerats. Syftet med dessa faktorer, ljuset och 

tornet, är att skapa en konstant övervakning.  
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Avslutningsvis för att besvara frågeställningen om hur avskaffandet av revisionsplikten, som 

övervakningsmekanism, påverkat myndigheters arbete gentemot ekonomisk brottslighet 

framkommer några utmärkande aspekter. Den första är att tidiga indikationer på ekonomisk 

brottslighet har minskat avsevärt, vilket eventuellt kan försvåra arbetet för myndigheterna. 

Även mörkertalet gällande antal bolag som begår brott antas har blivit större, vilket om så 

fallet är, innebär att fler bolag har lyckats se igenom panoptikons princip om ett osynligt 

övervakande alternativt valt att inte anpassa sig enligt den inre kontrollen. Vidare 

framkommer att det har skett ett skifte i hur övervakningen bör bedrivas, därav är 

informationsspridningen av vikt, i syfte att förstärka den sociala kontrollens roll.  

 

För vidare forskning bör ett större urval beaktas för att öka validiteten. Det kan även vara av 

relevans att betrakta och undersöka ämnet ur andra perspektiv, bland annat genom att 

intervjua bolag. Sammanfattningsvis argumenteras det för att det inte är möjligt att återinföra 

revisionsplikten i dess ursprungliga form. Då ekonomiska brott fortfarande begås, trots att det 

i dagsläget finns övervakning, tyder på att det finns brister i arbetet gentemot ekonomisk 

brottslighet. Däremot går det att diskutera om en implementering av ett utopiskt 

övervakningsmaskineri går att framställa.  
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Bilagor  

Bilaga 1 – Intervjufrågor till Riksrevisionen 

Då ämnet varit diskuterat sedan 1895 enligt er rapport. Varför tror ni att det tagit så lång tid 

för regeringen att avskaffa revisionsplikten? 

  

Trots att er granskning visar på att nackdelarna överväger fördelarna har regeringen valt att 

rösta mot återinförandet av revisionsplikten, hur tror ställer ni er till detta och varför tror ni 

att det röstades emot? 

  

Ni framför i er rapport att det saknas underlag för att reformen ska ha ökat den ekonomiska 

brottsligheten, hur har ni ändå kommit fram till att detta skulle vara en av konsekvenserna? 

  

En av konsekvenserna som ni nämner är felsummeringar i årsredovisningarna. Vad tror ni 

detta har för konsekvenser för revisionen i allmänhet? Och om detta är en viktig del i 

revisionen, varför tror ni att regeringen valt att inte ta hänsyn till denna del? 

  

Vad hade ni som undersökt ämnet gett för förslag på kontrollinstanser, om inte 

revisionsplikten återinförs? Exempelvis, hur bör skatteverket på ett så effektivt sätt som 

möjligt använda sig av de resurser som satts in i kontrollsyfte? 

  

Hur upplever ni att samarbetet och tilliten mellan de myndigheter som berörs av reformen 

funkar? 

 

Hur upplever ni att myndigheterna har beaktat de konsekvenser som ni upptäckt under 

utredningen? 

  

Riksrevisionens granskning menar på att allt fler företag som befinner sig i branscher med 

hög risk för ekonomisk brottslighet har valt bort revisionen. Hur har detta påverkat ert arbete? 

  

På vilket sätt anser ni att revisorers roll i revisonen kan hjälpa till att bekämpa 

ekonomiskabrott? 

  

Tycker du att revisionsplikten bör återinföras? 

  

Hur hade det påverkat de olika institutionerna? 

  

Varför tror du att den inte återinförts än trots er granskning? 

  

Hade ni förväntat er en annan reaktion från regeringen? 

 

Har ni något mer att tillägga? 
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Bilaga 2 – Intervjufrågor till Ekobrottsmyndigheten 

 

Hur har avskaffandet av revisionsplikten påverkat er organisation allmänt? 

 

Vilka delar av myndigheten har berörts i större utsträckning?  

Vilka åtgärder har vidtagits? 

-      Hur har ni exempelvis valt att kontrollera företag? 

-  Har ni erhållit resurser för att hantera de förändringar som eventuellt uppstått i 

samband med avskaffandet? I så fall hur har ni använt er utav dessa? 

Vilka åtgärder hade ni innan? 

-          Hur granskade ni företag innan revisionsplikten? 

Fördelar och nackdelar med att revisionsplikten återinförs? 

Vad har ni upplevt hittills varit mest effektivt? 

-        Revisionsplikt eller inte revisionsplikt? 

Tycker ni att revisionsplikten bör återinföras? 

Har ni upplevt några positiva effekter från reformen? 

Har ni något mer att tillägga? 
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Bilaga 3 – Intervjufrågor till Skatteverket 

  

Upplever ni att skattebrotten ökar/ minskat? 

 

Vilka signaler finns för illegal verksamhet/ skattebrott? 

- Hur upptäcker ni dessa signaler? 

Arbetar ni på ett annat sätt att upptäcka dessa signaler efter revisionsplikten? 

Vad gör ni när ni upptäcker brottslighet? 

Skulle ni vilja ha utökade resurser att upptäcka brott? 

Vilka kontroll- och övervakningsmekanismer använder ni i dagsläget gällnade bokförings- 

och skattebrott? 

- Är de samma som innan avskaffandet av revisionsplikten? 

- Bättre/ sämre? 

Har ni upplevt några effekter av avskaffandet av revisionsplikten? 

Har ni erhållit resurser för att täcka dessa effekter? 

Hur har ni använt dessa resurser? 

Har ni kunnat implementera resurserna? 

Hur ser ni på samarbete med de andra myndigheterna, och hur samarbetar ni idag? 

Har ni fått ett större belastning gällande exempelvis att anmäla ekonomiskabrott? 

Vad tycker ni om revisionsplikten som en övervaknings-/ kontrollmekanism? 

Vad tror ni är en bra ersättning till revisionsplikten? 

-        Har den ersatts i dagsläget? 

Vad har ni upplevt hittills vara mest effektivt gällande granskningen av företag? 

-        Revisionsplikten eller eventuellt ”nya” övervakningssystem? 

Skulle återinförandet av revisionsplikten minska skattebrott tror ni? 

Har ni upplevt några positiva effekter från reformen? 

-        Hur kan de förbättras/ utvecklas? 

Har ni upplevt några negativa effekter från reformen? 

- Minska/ eliminera dessa? 

Skulle ni vilja ha utökade resurser att upptäcka brott? 

Har ni något mer att tillägga? 
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Bilaga 4 – Intervjufrågor till Bolagsverket 

  

Hur ser ert samarbete ut med revisorer? På vilket sätt interagerar ni? 

- Före och efter revisionsplikten 

 

Riksrevisionen framför information om att ni rapporterat en ökning i ofullständiga 

årsredovisningar. Vidare meddelas att ni hanterar detta genom att skicka tillbaka 

årsredovisningarna och även behöver granska detta mer noggrant. Anser ni att det finns ett 

ökat kontrollbehov här? 

  

Vilka varningssignaler finns det för en illegal verksamhet - dåliga årsredovisningar?  

  

Hur såg identitetsproblemet ut före avskaffandet? Har dessa ökat efter 2010? 

  

Hur kan de andra myndigheterna arbeta för att underlätta ert arbete? EBM, SV. 

Ni nämner att BV ska ingå i en arbetsgrupp 2018 i samordningsfunktion, vilka mer deltog i 

denna? Hur har det gått? 

  

Hur har pilotprojektet gått? 

 

-    Vilka svar har ni fått gällande de verktyg ni tillhandahållits, har de varit tillräckliga för 

riskbedömning? Hur går ni tillväga i dagsläget vid misstanke om illegal verksamhet, har ni 

anmälningsskyldighet och på vad grundas era anmälningar? 

 

Vad gör ni i de fall ni misstänker brottslighet, men inte fått i uppdrag av andra myndigheter 

att rapportera eller ge information, handlägger ni detta internt eller åsidosätts dessa ärenden? 

  

Hur tolkar ni Regeringens inställning till att Bolagsverket ska få behandla personuppgifter i 

syfte att förebygga ekonomisk brottslighet? 

  

Sammanfattningsvis vad har revisionsplikten haft för påverkan på er myndigheten som en 

övervakningsmekanism? 

  

Har ni något mer att tillägga? 

  

 


