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Förord 
 
Vi vill börja med att rikta ett stort tack till våra respondenter, som tagit sig tid, och varit 
till stor hjälp under arbetet med uppsatsen. Utan deras intervjuer hade vi inte kunnat 
genomföra den empiriska undersökningen.  
 
Vi vill även tacka vår handledare Kent Trosander som varit ett stöd på vägen. Han har 
med sin erfarenhet gett oss värdefulla idéer.  
 
Ett stort tack riktas även till de andra uppsatsgrupperna som kommit med bra synpunkter 
och tips på förbättringar under resans gång. 
 
Sist men inte minst vill vi tacka alla som på ett eller annat sätt hjälpt oss att genomföra 
denna studie. 
 
Tack! 

 
Örebro, januari 2008 
 
 
 
 
 
 
Martin Lagerlöf  Oskar Lindskog 
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Sammanfattning 
  
Titel:  Revisionspliktens avskaffande – En kvalitativ studie om 

påverkan på den ekonomiska brottsligheten och skattverkets 
arbete. 

 
Kurs:  C-uppsats 15 högskolepoäng 

 
Författare:  Martin Lagerlöf och Oskar Lindskog 

 
Handledare:  Kent Trosander 

 
Problemdiskussion: För 25 år sedan infördes revisionsplikt i Sverige för samtliga 

aktiebolag. Idag diskuteras huruvida den lagen ska avskaffas och 
vilka bolag som ska kunna avsäga sig revision. 

 
Syfte:  Författarna vill utreda om en avskaffad revisionsplikt kan leda till 

en ökning av den ekonomiska brottsligheten, därtill hur denna 
lagförändring kan påverka Skatteverkets arbete att bekämpa den.  

 
Metod:  En kvalitativ studie har genomförts. Där den empiriska 

datainsamlingen bygger på intervjuer med tre regionchefer på 
skattverket. Den övriga datainsamlingen har skett via Internet, 
litteratur och via databaser vid Örebro universitet. 

 
Slutsats:  För att den ekonomiska brottsligheten ska öka som en följd av 

revisionspliktens avskaffande krävs det att företaget anser att 
nyttan att frånsäga sig revision är större än den hjälp revisorn 
bistår med idag. Många bedömer att företag i framtiden kommer 
att använda sig av frivillig revision eftersom deras intressenter 
kommer att kräva detta. 
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Abstract  
 
Title:  Abolishing of the audit duty – A qualitative study of the 

influence on the economic crime and the national tax boards 
work. 

 
Course:  Candidate paper 15 hp 

 
Authors:  Martin Lagerlöf and Oskar Lindskog 

 
Tutor:  Kent Trosander 

 
Problem discussion: 25 years ago the Swedish government decided to introduce an 

audit duty for all limited companies in Sweden. Today the 
discussion are about however this law should be abolished or not 
and what companies who are able to use this possibility to choose 
audit.  

 
Purpose:  The authors purpose are to investigate however the abolishing of 

the audit duty could lead to an increase of the economic crime 
and if it’s going to influence the national tax board (skatteverket) 
in there work to control the economic crime.  

 
Method:  The authors have made a qualitative study. They got there 

empirical information collected from three personal interviews at 
the national tax board (skatteverket).  The remaining information 
was collected from Internet, literature and computer database at 
the University of Örebro. 

 
Conclusion:  The economical crime should not be increased by the abolishing 

of the audit duty unless the companies consider that the benefit 
from getting away from the audit duty will give them more 
profits than what the auditor can give theme in form of 
knowledge and practical advice.  
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1 Inledning I inledningen av studien presenteras bakgrunden till problemet, en 
beskrivning vad revisionsplikt är och varför lagen finns. Bakgrunden leder fram till en 
diskussion angående problemet som resulterar i undersökningsfrågorna. Sist i den 
inledande delen presenteras syftet och inom vilka ramar studien har utarbetats i form av 
avgränsningar. 
 

1.1 Bakgrund 

1.1.1 Revision 

Revisionen i sig uppkom för att skapa trovärdighet och tillförlitlighet inför kunder, 
leverantörer, banker, Skatteverket med flera. Syftet med revision sammanfattas nedan 
(FAR SRS, 2007):  
 

• Trovärdighet i redovisning. 

• Säkerhet kopplas till leverantörer och kreditgivare. 

• Minskad risk vid affärer. 

• Visa för ”samhället” att bolaget följer reglerna. 

• Minskad risk att fel och brister inte upptäcks. 

 
Alla dessa punkter är vad revisionen står för och vad dagens revisorer arbetar för. 
Revisionen i ett aktiebolag ska utföras av en kvalificerad revisor, alltså en godkänd eller 
auktoriserad revisor. Dennes jobb är att granska företagets årsredovisning och bokslut, 
samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning av företaget (ABL 9 kap 3 §). 
Granskningen ska även kontrollera att redovisningen i företaget har skett i enlighet med 
god redovisningssed. Det innebär att företaget har följt de normer och praxis som finns 

för bokföring och bokslut (Trohammar, 2006).  
 

1.1.2 Revisionsplikten 

Idag måste alla aktiebolag ha minst en revisor, oberoende av om företaget heter Ericsson 
eller är ett litet privatägt aktiebolag med en handfull anställda. (ABL 9 kap 1 §) Det har 
funnits en diskussion ända sedan lagen infördes 1983 huruvida den ska beröra alla 
aktiebolag oavsett storlek, eller bara gälla de största bolagen. 2005 lät Svenskt Näringsliv, 
professorerna Per Thorell och Claes Norberg, göra en utredning om avskaffandet av 
revisionsplikten. Denna rapport ledde senare fram till att Svenskt Näringsliv föreslog att 
Justitiedepartementet skulle utreda frågan närmare (Burén & Nyquist, 2005). De skriver i 
sitt förslag att ett av huvudargumenten till lagändringen 1983 var att det framförallt inte 
var de stora aktiebolagen som var mest utsatta för ekonomisk brottslighet.1 Istället var det 
de små aktiebolagen, med litet aktiekapital, där aktiebolagsbildandet kunde vara ett sätt 

                                                 
1 1983 beslutades det att samtliga aktiebolag i Sverige skulle omfattas av revisionsplikten.  
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att komma ifrån det personliga betalningsansvaret som låg i riskzonen. (Burén & Nyquist, 
2005) 
 
De skriver vidare att frågan om revisionsplikten bara berörts men inte närmare utretts av 
en statlig myndighet sedan dess införande och att det nu var läge att ompröva lagen. Efter 
att utredningen publicerats har regeringen beslutat, som en del i att förenkla för företagare 
i Sverige, att utreda vad en avskaffad revisionsplikt skulle innebära (Alliansens 
regelrapport, 2005).  
 
Sverige tillsammans med Malta är de enda länderna inom EU som har revisionsplikten 
kvar för alla aktiebolag. Andra länder i Norden har kommit längre än Sverige med 
avskaffandet. Danmark tog bort den under våren 2006 och Finland med start i början av 
2007. (Sandén, 2007) Drygt ett år efter att Danmark avskaffade revisionsplikten gjordes 
en undersökning av föreningen registrerade revisorer (FRR). Där visar de första resultaten 
på att endast 6,5 % av medlemmarnas klienter har valt bort revision (Balans nr 11/2007). 
I tidskriften Balans intervjuades samtidigt en dansk revisor vid namn Bent Sønberg, som 
gav sin förklaring på den låga andel som avstod revision, med att den kvalité som 
revisionen medför inte kan jämföras med priset på tjänsten. Alltså, priset på revisionen 
har ett högre värde än vad aktiebolaget ”vinner” på att avstå från revisionen. 
 
I Danmark, precis som i Sverige, inriktar sig revisionsbyråerna på fler tjänster än bara på 
revision. Bent Sønberg menar på att kunderna inte bara vill betala för revision då det 
anses som ett måste, utan rådgivning är en mycket mer värdefull aspekt för företagen. En 
skillnad mellan Sverige och Danmark är bl.a. att en dansk revisor har fritt fram att utföra 
både redovisnings- och revisionstjänster till en och samma klient (dock inte för 
börsnoterade bolag). (Balans nr 11/2007) 
 
I Sverige är många också osäkra på om företagen kommer att utnyttja möjligheten att 
avstå revision i framtiden. Precis som i Danmark diskuteras det mycket kring den 
kvalitetsstämpel som revisionen ger. Enligt Karin Markstedt, chef för kredit och 
branschanalys hos Nordea, kommer banker även i framtiden att efterfråga reviderade 
årsredovisningar i deras kreditbedömningar för att få ett intyg på att företaget sköter sina 
papper. Även Anders Ekedahl, chef för Swedbanks företagsmarknad, vittnar om detta. 
Han tror att banker kommer att bli mer försiktiga att låna ut pengar till små aktiebolag om 
de inte har reviderats. Ett alternativ kan vara att göra om bedömningsprocessen eller att ta 
ut högre avgifter eftersom risken ökar menar Ekedahl. (Balans nr 2/2007) 
 

1.1.3 Hur många företag kan beröras? 

Justitiedepartementet, som just nu utreder revisionspliktens framtid, ska undersöka om ett 
avskaffande kräver andra motåtgärder för att kompensera den uteblivna granskningen 
som revisorerna utför, samt ta hänsyn till hur situationen utvecklat sig i våra grannländer 
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Danmark och Finland. Men de ska framförallt bestämma var gränsen för vilka aktiebolag 
som ska omfattas av lagen ska dras någonstans. (Burén & Nyquist, 2005)  
 
Enligt SCB fanns det i oktober 2007 nästan 260 000 aktiebolag i Sverige, frågan som 
kvarstår är hur många som kommer att beröras av lagändringen. Ett förslag är att endast 
de allra minsta företagen ska påverkas, s.k. mikroföretag med en omsättning på under tre 
miljoner kr per år, enligt Thorell och Norbergs (2005) benämning. Det finns ca: 80-85 % 
mikroföretag. Ett annat förslag som finns är att gränsen ska dras mellan små och stora 
bolag. Enligt ÅRL kap 1 § 3, ska ett stort företag uppfylla minst två av följande tre 
kriterier: 50 anställda, balansomslutning2 på 25 miljoner och en omsättning på 50 
miljoner kronor. De som inte är stora företag är således mindre företag. Skulle gränsen 
dras där innebär det att hela 97,3 procent av alla aktiebolag skulle beröras av 
lagändringen3. 
 

1.1.4 Ekonomisk brottslighet  

Den ekonomiska brottsligheten skapar ett kraftigt samhällsproblem och framförallt ett 
stort skattebortfall. Regeringen har gett myndigheter i uppgift att samarbeta för att 
motverka detta hot mot samhället. Bekämpningen av ekonomiska brott (ekobrott) måste 
ha en hög prioritet och för att vara effektiv ska dessa tre punkter vara uppföljda: 
 

• ”en rikstäckande organisation, 

• säkrade åklagar- och utredarresurser, 

• specialistkompetens samt långsiktig metod- och kompetensutveckling.” 
(Skatteverket, 2007) 

 
En del i detta arbete att motverka ekobrott var bildandet av ekobrottsmyndigheten (EBM) 
som tillsammans med bl.a. Skatteverket, Bolagsverket, Kronofogdmyndigheten, 
Tullverket och Rikspolisstyrelsen ska samverka för att förebygga samt bekämpa dessa 
brott (EBM-rapport, 2007). 
 
I Sverige är det Skatteverket som kontrollerar och för in de skattepengar som ska betalas 
till staten. Den summa pengar som kommer in till Skatteverket är inte den rätta summan 
som ska betalas till staten varje år från samhället. Skillnaden däremellan kallas för 
skattefelet och är pengar som istället hamnar i fel händer (Skatteverket, 2007). 
Skatteverket upprättade i oktober i år en skattefelskarta för att uppskatta hur dagens 
verklighet ser ut (ibid). I den kan det utläsas att det uppskattningsvis sker flest skattebrott 
bland mikroföretagen (lönesumma < 1Mkr, enligt Skatteverkets benämning) och där 
svartarbete var den stora posten inom dessa företag. Bara svartarbete i sig står för 50 % av 
skattefelet. Skatteverkets arbete att motarbeta brottsligheten minskar skattefelet något 
                                                 
2 Samma som summan av tillgångarna i ett företag, som är detsamma som eget kapital + skulder. 
3 Thorell & Norberg uppskattar att det finns ca: 7000 stora aktiebolag i Sverige. (7000 av 260 000 är 2,7 %) 
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genom att avskräcka från medvetna fel men ändå är det utbrett bland företagen. 
(Skatteverket, 2007) 
 

1.2 Problemdiskussion  
Att ha revisionsplikt innebär att en revisor granskar företagets redovisning och 
kontrollerar att de siffror som lämnas till intressenterna är korrekta. Ett slopande av 
plikten innebär helt enkelt att det inte längre ska vara lag på att företagets räkenskaper ska 
granskas av en revisor. 
 
Som nämnts i bakgrunden föreslås det att revisionsplikten ska avskaffas för de mindre 
aktiebolagen men exakt vart gränsen ska dras och vilka bolag som ska omfattas av lagen 
står dock inte klart i dagsläget. Sverige tillsammans med Malta är som sagt ensamma 
inom EU att tillämpa revisionsplikt för samtliga aktiebolag. Både Finland och Danmark 
har under de senaste åren avskaffat plikten, men inga stora konsekvenser har ännu kunnat 
konstateras. Faktum är att endast 6,5 % av de danska aktiebolagen har utnyttjat 
möjligheten att avsäga sig revision. Det kan vara för tidigt att dra några slutsatser från 
Danmark då lagen är relativt ny och alla bolag inte tagit ställning ännu.  
 
Många bedömer att precis som i Danmark kommer det inte vara någon rusning att 
frånsäga sig revision även om det inte längre finns lag på det. Det kan ses som ett sätt att 
kvalitetsstämpla sitt företag. Det kan även tänkas att detta kan efterfrågas av 
intressenterna, om företaget exempelvis vill låna pengar från en bank, eller ska inleda ett 
stort samarbete med en leverantör. Skatteverket ses också som en intressent för företagen 
då det gäller att följa lagar och regler för att bygga upp en pålitlig verksamhet och inte 
fiffla med pengar och få betalningsanmärkningar hos kronofogden och andra 
myndigheter. 
 
Det har länge förts en diskussion om vilka konsekvenser en avskaffad revisionsplikt kan 
få. Ett av huvudargumenten för en revisionsplikt är att det skulle stävja den ekonomiska 
brottsligheten. Finns det ingen revisor som granskar bolagets siffror kan det vara lättare 
att misstag och medvetna oegentligheter smiter igenom systemet vilket ger till följd att 
företagen betalar för lite skatt och skattefelet ökar. 
 
Det är just påverkan på Skatteverket som kan tänkas förändras. Fler och mer omfattande 
kontroller kan skapa mer arbete. Eller så kommer brottsbekämparna att inrikta sig mer på 
de företag som inte anlitar en revisor. Det troliga är i alla fall att skattekontrollen kommer 
att trappas upp. 
  
Författarna är intresserade av och vill utreda om den ekonomiska brottsligheten kan 
komma att påverkas av en avskaffad revisionsplikt, hur Skatteverket ser på situationen 
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och vad som kan komma förändras i deras arbete med att motverka ekonomisk 
brottslighet.  

1.3 Problemformulering 
– Vid införandet av revisionsplikten 1983 var ett av huvudargumenten att minska den 
ekonomiska brottsligheten. När revisionsplikten ska avskaffas, på vilket sätt skulle detta 
kunna leda till en ökning av den ekonomiska brottsligheten?  
– Hur kommer Skatteverkets arbete att motverka den ekonomiska brottsligheten att 
påverkas av en avskaffad revisionsplikt?  
 

1.4 Syfte 
Författarna vill utforska hur en avskaffad revisionsplikt skulle kunna leda till en ökad 
ekonomisk brottslighet, därtill hur denna lagförändring kan påverka Skatteverkets arbete 
att bekämpa den.  
 

1.5 Avgränsningar 
Författarna har valt att avgränsa sig till revisionspliktens avskaffande i Sverige. Studien 
kommer att beröra hur det ser ut i andra länder men inte gå in på djupet och inga direkta 
jämförelser kommer att göras. Författarna kommer även att begränsa sig till Skatteverkets 
arbete mot ekonomisk brottslighet. Teorierna som undersökt kommer att begränsas till 
redovisnings- och revisionsteorier, samt agentteorin. Författarna kommer inte att gå in på 
beteendevetenskapliga teorier om exempelvis varför folk begår brott. Därtill begränsas 
denna studie till de empiriska intervjuer som genomförts i Örebro samt Mariestad. 
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2 Metod Hela studien genomsyras av författarnas val av ansats som presenteras här. 
Vilken typ av metod som använts, hur och varför just den informationen har samlats in 
och vilka olika typer av information som finns representerade i studien. En genomgång 
av studiens trovärdighet och tillförlitlighet dyker upp under denna del och metoden 
avslutas med en kritisk granskning till all information som nyttjats under arbetets gång.   
 

2.1 Vetenskaplig ansats 
I studier finns det olika ansatser att arbeta med. De som brukar användas är deduktiv, 
induktiv eller en kombination av de båda kallad abduktiv ansats. Studien bygger på en 
deduktiv ansats vilket innebär att studiens tes - att ett avskaffande av revisionsplikten kan 
leda till en ökad ekonomisk brottslighet - analyseras med hjälp av de teorier som beskrivs 
och den insamlade empirin. Studier kan byggas upp av antingen en begreppsmässig eller 
teoretisk referensram. (Saunders et al, 2006) 
 

2.2 Kvalitativ metod  
I val av undersökningsmetod finns det två olika metoder att välja bland, kvantitativ och 
kvalitativ metod. I studien har det gjorts en kvalitativ studie, exempel på sådana data är 
intervjuer, observationer, litteratur, protokoll, utredningar mm. En kvalitativ studie har 
nackdelar då den är resurs- och tidskrävande. Vid intervjuerna grävs det på djupet och 
kräver mycket planering och ett bra genomförande för att få fram den information man 
önskar få fram från respondenten. En annan nackdel är även begränsningen av resurser 
när det handlar om tid och pengar, därför har det i denna studie endast valts ett fåtal 
respondenter till intervju. (Svenning, 2003) 
 
Den kvalitativa metoden passar bra in då studien har använts sig av intervjuer, litteratur 
och utredningar. Det finns ingen modell över sambandet mellan revisionsplikt och den 
ekonomiska brottsligheten, och därför var det nödvändigt att genomföra intervjuer för att 
inhämta stöd för studiens tes. Det krävs inte att någon generalisering till en större 
population görs för att svara på syftet, då hade en kvantitativ metod passat sig bättre.  
 

2.3 Tillvägagångssätt 
I denna studie kommer det visas på vilken sorts data som samlats in och hur 
tillvägagångssättet har sett ut. 
 

2.3.1 Primärdata 
Studiens primärdata har samlats in genom personliga intervjuer, där vid ett av tillfällena, 
en gruppintervju (två respondenter) tog plats. Fördelen med primärdata är att insamlingen 
sker för just detta syfte och utifrån det frågeformulär som utarbetades. 
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Det positiva med gruppintervjun var att en diskussion uppkom bland respondenterna 
vilket gjorde att svaren blev mycket utförliga. Det valdes att göras ett frågeformulär med 
de ämnen som ville beröras. Detta formulär hade skickats ut i förväg till respondenterna 
vid gruppintervjun (dock inte vid det andra intervjutillfället) för att ge dem en möjlighet 
att fundera kring frågorna i förväg och på så sätt kunna ge utförliga svar. Nackdelen med 
en gruppintervju kan vara att någon av respondenterna inte får sagt det som de hade velat 
säga utan de/den andra respondenten/respondenterna svarar på frågan istället. Detta 
skedde inte vid gruppintervjun då båda respondenterna svarade på samtliga frågor och 
diskuterade svaren mellan varandra.  
 
Valet att använda sig utav personliga intervjuer grundar sig på att sådana intervjuer ger 
tillförlitliga och starka svar av kunniga personer som är relevanta för studien. En intervju 
ska stämma överens med undersökningsfrågorna, och med syftet av studien. (Saunders et 
al, 2006) Eftersom frågeformuläret var utarbetat med hänsyn till syftet och 
undersökningsfrågorna känns svaren och diskussionerna från intervjuerna relevanta. 
 

2.3.2 Sekundärdata 

Det som inte är primärdata är sekundärdata och med det menas att informationen inte har 
samlats in i samma syfte som syftet med denna studie. Att den är sekundär innebär att den 
kan ha påverkats subjektivt av politiska, religiösa, moraliska eller andra former av synsätt 
och tankar (Svenning, 2003).  
 
Informationssökningen till studien har skett främst genom Internet och databaser via 
Örebro universitet (google och affärsdata). Sökord som då har använts är ”revision”, 
”revisionsplikt”, ”avskaffande revisionsplikt”, ”ekonomisk brottslighet”, ”skatteverket”, 
”skattekontroll” och kombinationer av dessa ord. Utifrån dessa sökningar har intressanta 
artiklar hittats i bl.a. tidskriften Balans och Dagens Nyheter men även utredningar från 
Svenskt Näringsliv och pressmeddelanden från FAR SRS och Skatteverket.  
 
All information har inte sökts via Internet utan har sökt en del andra uppsatser i ämnet 
och tagit del av deras källförteckningar för att hitta bra litteratur till vår studie mestadels 
via diva-portal.se. Litteraturen har sökts efter och hittats via bibliotekskatalogen på 
Örebro universitet.    
 

2.3.3 Intervju 

En intervju kan vara olika upplagd beroende på val och syfte med intervjun. Det som det 
finns att välja mellan är strukturerad, semistrukturerad, ostrukturerad eller djupgående 
intervjuer. I studien har semistrukturerad intervju använts. 
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I en semistrukturerad intervju tar intervjuaren upp teman eller en del frågor som kommer 
att beröras (Saunders et al, 2006). Dessa frågor behöver inte vara samma för alla 
respondenter. Vidare menar Saunders (2006) att genomgången av frågorna kan komma 
att variera också just beroende på hur diskussionen flyter på och hur intervjuaren tycker 
att han/hon har fått svar sina frågor. 
 
I upplägget för intervjuerna skilde det lite på frågorna vid intervjutillfällena beroende av 
att frågorna besvarades vid första tillfället. De frågor som var mindre lyckade 
omformulerades eller togs bort allt för att få ut så bra och relevant information som 
möjligt av respondenterna.  
 
Studien byggs upp av två olika intervjutillfällen. Vid grupptillfället fick respondenterna ta 
del av frågorna innan intervjun för att kunna förbereda sig lite på vad som skulle tas upp. 
Vid det andra tillfället gjordes inte det, mest för att fånga den spontanitet som förlorades 
vid första intervjun. På så sätt kändes det att intervjuerna gav lite av varje, strukturerade 
genomtänkta svar vid ett tillfälle och mer öppna spontana svar vid det andra.  
 

2.3.4 Urval 

För att på bästa sätt kunna svara på syftet intervjuades personer på Skatteverket och 
personer inom området skatterevision och ekonomisk brottslighet. För att inte bara 
fokusera på Örebroregionen utan se till en annan region och urskilja om det var någon 
skillnad där, gjordes en intervju med en person på Skatteverket i Skövderegionen. 
 
Kontakten med Skatteverket togs via både e-post och samtal till kontoret i Örebro. Det 
ringdes upp och vi fick förslag på personer som kunde kontaktas. Det var personer med 
stor kunskap inom sina respektive områden samt arbetat på Skatteverket i många år. Vid 
det andra intervjutillfället intervjuades en chef i Skövderegionen med stor erfarenhet av 
ekonomisk brottslighet som vi fick kontakt med tack vare tips från en bekant. En viktig 
aspekt var att personerna helst skulle ha stor erfarenhet inom ämnet samt arbetat inom 
Skattverket i ett antal år just för att kunna få bra och relevant information som kunde 
ligga till grund för analys och slutsatser. 
 

2.4 Validitet & Reliabilitet 
I en studie är det mycket som ska stämma överens för att fånga verkligheten på bästa sätt. 
Validitet är ett samlingsnamn på detta som påverkas av allt som görs i studien. T.ex. 
observationer, frågeformulering, intervjuer samt respondentens öppenhet och kunskap 
inom valt område. Validitet syftar till att visa att det som ville undersökas verkligen har 
undersökts. (Svenning, 2003) 
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Validitet kan delas upp i inre och yttre. Med inre validitet menas hur arbetet läggs upp, 
kopplingen mellan teori och empiri, alltså arbetets djupgående delar. Den yttre validiteten 
är hela arbetet som en helhet med teorin och empirin i en vidare referensram samt 
möjligheten till generalisering till en population. Vid kvalitativa studier, som denna är, 
måste det finnas en försiktighet vid generaliseringar. (Svenning, 2003) För denna studie 
innebär det att författarna bör vara medvetna om att för stora generaliseringar inte kan 
göras utifrån den empiri som samlats in. 
 
Under arbetets gång har det märkts att vissa frågor varit lite dåligt formulerade, på ett sätt 
som nästan bara kunde utmynna i spekulationer från respondentens sida. Dessa frågor har 
då omformulerats eller tagits bort till det andra intervjutillfället för att respondenterna 
missuppfattat eller inte kunnat svara på frågan. Detta har dock inte påverkat syftet med 
studien då dessa frågor inte kunnat ge mer än just spekulationer eftersom revisionsplikten 
inte har avskaffats ännu.  
 
Reliabilitet kopplas samman med tillförlitlighet. Svenning (2003) beskriver att reliabilitet 
ofta kan ses som att två undersökningar med samma syfte och metoder ska kunna ge 
samma resultat. Reliabilitet kan ibland vara låg och bero på felaktiga stickprov, 
intervjuareffekter, tolkningsproblem etc. För att få bukt på dessa problem och stärka 
reliabiliteten i arbetet gäller det att ha klara definitioner på begrepp vid intervjutillfällena 
och dokumentera allt som görs under arbetets gång. (Svenning, 2003) 
 
Saker som händer vid intervjun har en reliabilitetspåverkan då tolkningsproblem och 
intervjuareffekter kan uppkomma. Intervjuareeffekter kan vara sådana att respondenten 
påverkas av den som intervjuar och på så sätt svarar på frågorna på ett sätt som han/hon 
tror att intervjuaren vill att dem ska svara på. För att på något sätt kontrollera detta och 
bibehålla en högre reliabilitet under intervjuerna användes det inte ledande frågor. Att 
uppnå en hög reliabilitet genom hela arbetet kräver en tanke i allt man gör och en 
dokumentation på allt. För att höja reliabiliteten i studien, och slippa 
missuppfattningar/tolkningsproblem, spelades intervjuerna in med en diktafon. Då 
undveks svårigheten att tolka all information samt att missa viktiga delar av den 
insamlade empirin. När intervjuerna genomförts gicks inspelningarna igenom samtidigt 
som frågorna besvarades i den löpande texten som presenteras under empirin. Ett annat 
sätt som användes var att ge respondenterna frågeformuläret i handen innan intervjun 
startade för att dem enklare skulle förstå frågorna samt att se till att alla frågor besvarades 
och togs upp till diskussion.  
 

2.5 Källkritik 
Med källkritik menas att granska den information som samlats in och ställa sig frågan om 
den är relevant i den meningen vad det är som ska undersökas (Saunders et al, 2006). 
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2.5.1 Källkritik av primärdata 

Det som bör tänkas på är om respondenterna som intervjuats arbetar inom ett område som 
berör ämnet samt har den kunskapen som eftersträvas för att få tag på så bra information 
som möjligt. Respondenterna i fråga kanske inte förmedlar all information beroende på 
olika anledningar (dåligt formulerade frågor, sekretess etc.) eller inte har viljan att ge oss 
den ”rätta” informationen vilket är viktigt att tänka på. Genom att vid första 
intervjutillfället skicka ut frågeformuläret kunde vi höja reliabiliteten. Det kan också ha 
medfört en nackdel med att få tillbaka, under intervjun, genomtänkta och strukturerade 
svar utan den spontanitet som kan vara bra. Vi uppfattade ändå respondenterna som att de 
talade fritt och inte svarade med strukturerade svar. Vid andra intervjutillfället togs 
istället öppenheten och spontaniteten i beaktande med att inte ge respondenten 
möjligheten att ta del av frågorna långt innan intervjun.  
 

2.5.2 Källkritik av sekundärdata 

Ordet sekundärdata innebär att informationen som insamlats har skrivits i ett annat syfte 
och kan medvetet eller omedvetet vara vinklad. Alltså är sådan data sekundär när den har 
blivit påverkad i någon mening (Saunders et al, 2006). Därför måste den som instuderar 
denna information vara kritiska till materialet och därför förbehålls det att en eventuell 
feltolkning av visst material kan ha inträffat. 
 
Under arbetets gång uppstod det en svårighet med att hitta bra relevant information om 
revisionsplikten och ekonomisk brottslighet i andra länder och hur situationen var innan 
och efter avskaffandet där. Utifrån detta har det inte grävts speciellt djupt i de andra 
länderna utan fokuserat på Sverige där informationen om revisionsplikt och ekonomisk 
brottslighet var lätt att hitta. Källorna kom från personer som arbetar inom relevant 
område och det känns viktig att ha det i tanken och uppmärksamma det när val av källor 
bestäms.   
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3 Teori Under teorin förklaras revision och revisionsplikten närmare, vad det är och 
vad den går ut på. Situationen i andra länder tas upp och några grundläggande 
teorier/modeller som förklarar ämnet revision. I den avslutande delen av teorin 
presenteras skatteverkets arbete och ekonomisk brottslighet, vad det är för något, samt 
den kopplingen mellan skatteverkets granskande och brott.    
 

3.1 Revision 
Revision innebär att en revisor (auktoriserad eller godkänd) granskar ett bolags 
redovisning och förvaltning. De delar som granskas är årsredovisning och den löpande 
bokföring, samt företagsledningens (styrelsen och VD: s) förvaltning av företaget. Efter 
denna granskning rapporterar revisorn årligen, i en skriven revisionsberättelse, hur 
företaget har agerat under föregående räkenskapsår. Denna rapport läggs fram för 
aktieägarna vid den bolagsstämma som hålls några månader efter att årsredovisningen har 
färdigställts. (Rapport FAR SRS, 2007) 
 
I revisorns uppgift att upprätta en revisionsberättelse ingår också att ge ett uttalande om 
ansvarsfrihet för företagsledningen. Detta uttalande medför att revisorn ska ta del av 
viktiga beslut, åtgärder och omständigheter i bolaget. Strider företagsledningens agerande 
mot lagar och regler är det revisorns granskande som ska upptäcka detta. (Rapport FAR 
SRS, 2007) 
 
Ett av syftena med revision är att säkerställa kvaliteten på den ekonomiska informationen 
som lämnas ut till intressenterna. (Rapport FAR SRS, 2007) Revisionen ger en slags 
kvalitetsstämpel på företagets årsredovisning och det finns många olika intressenter som 
vill ta del av företagets räkenskaper, dessa presenteras i modellen nedan:  
 
Modell 3.1: Intressentmodellen 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Källa: FAR, 2006, Revision: En praktisk beskrivning 

Revision 

Kreditgivare  Leverantörer Styrelse, 
företagsledning 

Stat och 
Kommun 

Ägare Anställda Kunder 



 18 

Andra syften med revision är att bedöma om resultaträkningen tillsammans med noter ger 
en rättvisande bild av företaget. Kontrollera att alla tillgångar och skulder som tas upp i 
balansräkningen verkligen existerar, samt att alla tillgångar och skulder i företaget i sin 
tur är med i balansräkningen. ( FAR, 2006) 

 

3.1.1 God revisions- och revisorssed 

Uppdragen som en revisor står inför ska följa de krav som finns listade i aktiebolagslagen 
(ABL), revisorslagen därtill följa god revisions- och revisorssed. 
 
God revisionssed betyder att revisorn ska planera och genomföra revisionen till den 
rimliga grad att det går att försäkra sig om att årsredovisningen inte innehåller några 
huvudsakliga felaktigheter. Revisionen ska beakta redovisningsprinciperna som ska 
genomsyra hela årsredovisningen och se hur företagsledningen har följt dessa principer. 
(Rapport FAR SRS, 2007) 
 
Revisionen i allmänhet bygger på ett urval av de underlag som ligger till grund för 
upprättandet av årsredovisningen och andra begränsningar. Dessa begränsningar och 
urval skapar en risk av att felaktiga uppgifter kan dyka upp i årsredovisningen, som kan 
betyda att de inte upptäcks. Det gäller att inte blanda ihop begreppen när de låter så 
snarlika. Att följa god revisorssed innebär att revisorn rättar sig efter de yrkesetiska regler 
som finns. Där den viktigaste etiska regeln som ska följas är just god revisionssed. 
(Rapport FAR SRS, 2007) 
 

3.2 Definition av småföretag 
I EG:s fjärde och sjunde bolagsdirektivet kan det utläsas en definition av småföretag. 
Gränsvärdena är ett företag med färre än 50 anställda, en omsättning understigande 34,2 
Mkr eller en balansomslutning understigande 68,5 Mkr4. (Burén & Nyqvist, 2005)  
 
Definitionen på småföretag i Sverige skiljer sig något mot EG:s direktiv. Enligt 
Årsredovisningslagen (1 kap 3 §) är småföretag avgränsat till mindre än 50 anställda, 
balansomslutning understigande 25 Mkr eller en omsättning på mindre än 50 Mkr. Är 
minst två av dessa tre krav uppföljda är företaget ett småföretag.  
 
EU-kommissionen har även svårigheter med att definiera vilka som ska tillhöra kategorin 
småföretag. Kommissionens gränsvärden är: 50 anställda, omsättning 65,7 Mkr samt 
balansomslutning 46,9 Mkr5. I tabell 3.1 återges de olika gränsvärdena för småföretag. 
(Burén & Nyqvist, 2005)  

                                                 
4 Valutakursen euro 9,38 kr (2007-12-07)  
5 Valutakursen euro 9,38 kr (2007-12-07) 
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Tabell 3.1: Olika definitioner på småföretag i Mkr. 

 

    ÅRL 
Fjärde 
dir. 

EU-rek. 
Småföretag 

EU-rek. 
Mikroföretag  

Anställda 50 50 50 10 

Balansomslutning 25 34,2 46,9 -- 

Omsättning 50 68,5 65,7 -- 
 
Källa: Burén & Nyqvist, 2005 

 

3.3 Revisionen i andra länder  
Enligt EG: s fjärde direktiv finns krav på revision och hur den ska behandlas och generellt 
gäller direktivet alla aktiebolag. I andra länder som har en större förenkling av revisionen 
understöds Skattemyndigheterna med hjälp och information från skatterådgivare eller 
liknande. Anledningen till detta är att i vissa länder ses skatterådgivare som ett lagskyddat 
folk, med ett yrke som liknar en revisors. (Rapport FAR SRS, 2007) 
 
I många länder inom EU anlitas skatterådgivare och revisorer som lämnar ett intyg till 
skattemyndigheten. Detta intyg är en bekräftelse för skattemyndigheten som består av en 
kontroll av skatteredovisningen i aktiebolagen. En revidering av bokföringen görs inte. 
Ingen påskrift av en revisor krävs. (Rapport FAR SRS, 2007) 
 
Förutom revisionsplikten, som fortfarande gäller i Sverige, är skillnaden mellan Sverige 
och situationen i en del andra länder den att revisorns arbete har en högre grad av 
inriktning mot aktieägarna, ett större tillgodoseende av deras behov. (Rapport FAR SRS, 
2007) 
 

3.3.1 Avskaffandet av revisionsplikten i Danmark 

I Danmark avskaffades revisionsplikten för aktiebolag år 2006. De gränsvärden som 
sattes upp var en balansomslutning på 1,88 Mkr, omsättning på 3,75 Mkr6 och 12 
anställda. De aktiebolag som inte överskrider två av dessa tre kriterierna har ingen 
revisionsplikt. (Rapport FAR SRS, 2007) 
 
Företagen i Danmark som väljer att avstå från revision ska följa en viss procedur. För det 
första kan endast ett avböjande väljas på en ordinarie bolagsstämma och det ska då 
upplysas om det i årsredovisningen att man följande år avstår från revision. I 

                                                 
6 Valutakursen euro 9,38 kr (2007-12-07) 
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årsredovisningen ska det även bevisas att företaget håller sig inom de gränsvärden som är 
uppsatta. (Balans nr 2/2007) 
 
Enligt en undersökning, angående situationen bland företagen i Danmark innan 
revisionsplikten avskaffades, var det få av de danska företagen som skulle behålla 
revisionen i samma omfång som det var vid undersökningstillfället (FAR SRS, 2007). 
Utifrån tabell 3.2 var det istället en större andel företag som kunde tänka sig mindre 
omfattande kontroll. 
 
Tabell 3.2 Danmark: Företagens inställning om revisionsplikten avskaffas, efter 

omsättning i miljoner DKK. 

  < 0,5 0,5-2 2-5 5-12 12-25 > 25 

Revision av samma omfång 31 % 37 % 34 % 43 % 54 % 53 % 

Mindre kontroll 48 % 52 % 57 % 54 % 44 % 44 % 

Inte revision överhuvudtaget 20 % 11 % 9 % 4 % 2 % 3 % 
 
Källa: FAR SRS, 2007  

 
Nu i efterhand, då plikten är borttagen i Danmark för de minsta företagen, har föreningen 
registrerade revisorer (FRR) gjort en undersökning för att visa på hur stort bortfallet av 
revision har blivit i landet än så länge. Studien visar dock på ett mindre bortfall än vad 
som väntades, där endast 6,5 % av FRR: s medlemmars klienter har valt bort revisionen. 
(Balans, nr 11/2007) Det är fortfarande för tidigt att sia om utvecklingen i Danmark men 
utifrån uppgifter från andra länder kan man förvänta sig att fler och fler företag med tiden 
kommer att välja bort revisionen. (Balans, nr 2/2007)  
 

3.3.2 Avskaffandet av revisionsplikten i Storbritannien 

I Storbritannien finns idag ingen revisionsplikt för de minsta företagen. Noterbart är dock 
att aktiebolagsformen inte ser likadan ut på de brittiska öarna som i Sverige, det liknar 
mer den svenska handelsbolagsformen (Rapport FAR SRS, 2007).  
 
Undantag från revision genomfördes i Storbritannien år 1993. (Thorell & Norberg, 2005) 
Gränsvärdena för undantaget har sedan dess höjts ett antal gånger, först 1997, sen år 2000 
och år 2004 använder det nu EU:s maximalt tillåtna. Thorell & Norberg (2005) klargör 
också att i Storbritannien är det så att alla aktiebolag som driver finansiell verksamhet 
alltid ska revideras. 
 
En undersökning (tabell 3.3) gjordes i Storbritannien innan revisionsplikten avskaffades 
där de tillfrågade företagen fick frågan om dem skulle behålla revisionen även om det var 
frivilligt. Bland de allra minsta företagen skulle så mycket som 70 % inte ha revision 
kvar, totalt sett bland alla aktiebolag var den siffran lite lägre 63 % (Collis, 2003).   
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Tabell 3.3 Storbritannien: Andel företag som kommer att ha kvar revisionen om 

revisionsplikten avskaffas, efter omsättning i miljoner SEK. 

  0-5   5-14  14-65   Totalt 

Kvar 30 %   47 %   79 %   37 % 
Ej kvar  70 %   53 %   21 %   63 % 

 
Källa: Collis, 2003 
 

En annan studie gjordes några år senare (då plikten var borttagen) angående hur 
förhållandet såg ut åren 2004/-05. Det visade sig att hela 80 % av de företag som fick 
välja revision eller inte, valde att avstå från den. Alltså valde endast 20 % frivilligt 
revision (ca 180 000 företag). Största anledningen till frivilligt vald revision var 
kvalitetsstämpeln till banker och andra låneinstitut. (POBA, 2006) 
 

3.4 Revisionsplikt i Sverige 
Regeringen i Sverige vill förenkla för företagare och följaktligen avser de att avskaffa 
revisionsplikten för små aktiebolag. Vilka som är ”små” aktiebolag är inte definierat än 
men det kan komma att handla om många aktiebolag. Syftet med förenklingen är att 
minska bördan och kostnaderna för små aktiebolag. Enligt en studie, gjord av 
nationalekonomer på konsultföretaget Econ Pöyry, där anledningen var att undersöka hur 
den samhällsekonomiska nyttan kan komma att se ut. Resultatet pekar på ökade 
skattekontroller från samhället. Studien visar även på höjda transaktionskostnader med 
näringslivet och svårigheter att få krediter. (Pressmeddelande FAR SRS, 2007) 
  
I en artikel från Dagens Industri skriver Mikael Carlsson (2005), ordförande i Sveriges 
redovisningskonsulters förbund (SRF), om en mer positivism med avskaffandet. Han tar 
upp fyra argument som Dan Brännström (FAR) och Martin Johansson (SRS) anammat 
för revisionsplikt och diskuterar dem: 
  

1. Regelsystemen måste förenklas. 

I tänkandet med förenkling för småföretag menar Mikael Carlsson att regelverken måste 
förenklas till småföretagens miljö och anpassas efter deras behov. Han skriver vidare att 
ett avskaffande av revisionsplikten kan ge möjligheterna till en revision som passar för 
småföretagen och först då kan den bli meningsfull. 
 

2. Löpande styrning och utveckling. 

Av landets 200 000 mikroföretag7 använder större delen av dem en redovisningskonsult 
för den löpande bokföringen och som rådgivare vid ekonomiska frågor och beslut. Det 
han vill säga med det är att bara revision inte kan bidra till löpande rådgivning då 
                                                 
7 Inkluderar företag som omsätter mindre än 3 Mkr per år. 
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revisionen oftast uppkommer endast vid slutet av räkenskapsåren när bokslut och 
årsredovisning redan tagits fram. Det är i det löpande följandet av företaget som 
rådgivningen kan vara till hjälp. 
 

3. Revision skapar förtroende. 

Förtroende skapas genom löften till sina intressenter. Ett exempel på det kan vara 
kvalitetsstämpeln som revision medför. Förtroendet för externa intressenter (Skatteverket, 
banker mm) finns det andra vägar att säkra kvalitén på, utan revisionsplikt, menar Mikael 
Carlsson. Han tar upp exemplet Norge, där redovisningskonsulterna är auktoriserade och 
ger en kvalitetsstämpel genom den löpande verksamheten. 
 

4. Revision förhindrar skattefusk. 

Detta argument är ett av huvudmotiven för revisionsplikt för småföretag i Sverige. Mikael 
Carlson förklarar att en plikt är onödig när behovet inte finns och att vi måste kunna ge 
våra småföretagare samma villkor som i övriga Europa. Vidare menar han att en sån här 
kontroll, som finns till för att komma åt skattefuskare, ska finansieras av Skatteverket 
själva och inte belasta våra småföretagare. Som recept för detta nämner han att den som 
har ansvaret för redovisningen ska ha vissa kvalifikationer samt kanske kunde vara 
registrerad hos Skatteverket för att få in en säkerhet och insyn i företagen.  
 

3.4.1 Företagens inställning till revisionsplikten 

I tabell 3.4 visas inställningen till revision enligt en studie av 422 aktiebolag i Sverige 
(Svanström, 2006). I tabellen kan utläsas att nästan en tredjedel av de efterfrågade minsta 
företagen (0-5 miljoner i omsättning) skulle avstå från revision om det inte fanns någon 
plikt. 
 
Detta är självklart en större andel än för de företagen med högre omsättning där 
procentsatsen minskar med en ökande omsättning. I de allra största företagen skulle 
endast 3 % avstå från revision. 
  
Tabell 3.4 Sverige: Andel företag som skulle välja revision även utan skyldighet, efter 

omsättning i miljoner SEK. 

  0-5 5-10 10-25 25-50 50-100 100-250 > 250 

Ja  60 % 81 % 73 % 76 % 73 % 82 % 89 % 

Nej 29 % 2 % 8 % 4 % 3 % 3 % 3 % 

Vet ej 11 % 16 % 19 % 20 % 23 % 15 % 9 % 
 
Källa: Svanström, 2006 
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3.5 Agentteorin  
Agentteorin är i grund och botten en amerikansk företeelse som används inom 
redovisningsområdet för att förklara de flesta fenomen som uppstår där. Avsikten med 
teorin menar Artsberg (2005) är att aktörernas agerande är rationellt och 
nyttomaximerande vilket påverkar relationerna aktörerna emellan. På detta sätt skapas 
konflikter i relationerna då agenten (företaget) försöker öka sin nytta på bekostnad av 
principalens (intressenterna).  
 
I detta fall kan Staten/Skatteverket ses som en intressent till företaget. Företaget vill öka 
sin nytta på alla möjliga sätt på bekostnad av Staten/Skatteverket och det handlar i direkt 
bemärkelse om ekonomiska konsekvenser för principalen. För att på något sätt hantera 
dessa konflikter finns det sätt att verka på. Ledningens solidaritet måste säkerställas, det 
kan ske genom belöningar till ledningen i jämlikhet med ägarnas. Annat alternativ är 
övervakning av ledningen från ägarnas sida just för att säkerställa att arbetet fortgår som 
ägarna vill. När revisorn kommer in i bilden är denne anlitad av uppdragsgivaren (ägarna) 
och det blir en typ av kontroll av företagsledningens förvaltning som kostar pengar. 
Revisorns intresse tas om hand så länge den ekonomiska nyttan av revisionen överstiger 
revisionsarvodet. (Artsberg, 2005) 
 
Som principal kan även aktieägare och kreditgivare involveras. Revisionen är i huvudsak 
till för ägarna men är även till för övriga intressenter. (Artsberg, 2005) I denna studie ses 
de statliga myndigheterna som principaler (uppdragsgivare) medan företaget är agenten. 
På så sätt uppstår ett agentförhållande där det kan sägas att staten har gett företagen i 
uppdrag att betala skatter och avgifter. Nedan illustreras agentteorin genom en enkel 
modell författarna tagit fram utifrån Artsbergs teorier (2005). 
 
Modell 3.2  En illustration av agentteorin  

 

 
 

3.6 Ekonomisk brottslighet 
Ekonomisk brottslighet har ingen egen paragraf i lagboken utan är ett slags 
kriminologiskt samlingsbegrepp. Till ekonomisk brottslighet hör en rad olika brott. De 
vanligaste är olika typer av skattebrott och bokföringsbrott, men även försäkringsbrott, 
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insiderbrott, mutbrott och trolöshet mot huvudman hör till denna kategori (Skatteverket, 
2007).  
 
Den ekonomiska brottsligheten är ett stort problem och kostar samhället stora summor 
varje år i bl.a. uteblivna skatteintäkter. Någon exakt kostnad är svår att räkna ut eftersom 
det finns ett stort mörkertal. Den största anledningen till mörkertalet är att den 
ekonomiska brottsligheten oftast saknar offer och därför finns det ingen som anmäler 
brottet. Bara kostnaden för utebliven skatt beräknas uppgå till omkring 130 miljarder 
varje år. (Skatteverket, 2007) 
 

3.7 Skatteverket 
Den 1 januari 2004 bildades Skatteverket, en ny myndighet som ersatte det gamla 
Riksskatteverket och landets tio skattemyndigheter. Verksamheten är i mångt och mycket 
den samma som förut, men syftet var att utnyttja resurserna på ett mer effektivt sätt. 
(Nationalencyklopedin, 2007) Skatteverket är en förvaltningsmyndighet för skatt, 
folkbokföring och bouppteckningar. Myndigheten ser till att den skatt som våra politiker 
beslutat om verkligen betalas in. De granskar även deklarationer och vissa kontor har 
hand om folkbokföring och t ex flyttändringar och personbevis. (Skatteverket, 2007) 
 
Skatteverket lyder under regeringen, men är en självständig myndighet vilket innebär att 
regeringen inte har någon möjlighet att påverka enskilda personer eller företags 
skatteärenden. (Skatteverket, 2007)  
 
Idag betalar vi inkomstskatt på allt vi tjänar så som lön, sjukpenning och pension. Vi 
betalar även skatt på vinster vid försäljning av bostad eller aktier. När vi köper varor eller 
tjänster finns det något som heter mervärdesskatt (moms) och den är inbakat i det pris vi 
betalar. Det är en skatt som sedan företaget betalar in till staten. På de flesta varor är den 
25 % men på exempelvis alkohol, bränsle och tobak tas det även ut en punktskatt. Den 
som driver en näringsverksamhet betalar skatt på överskottet (vinsten) samt sociala 
avgifter på lönen till de anställda. (Skatteverket, 2007) 
 
Alla dessa skatter som ovan räknades upp är Skatteverkets uppgift att se till att de blir 
betalda. Detta görs genom att Skatteverket granskar privatpersoner och företags 
deklarationer för att upptäcka oavsiktliga fel eller medvetna oegentligheter. Om 
Skatteverket misstänker brott kan de anmäla det till Ekobrottsmyndigheten. Dit anmäler 
också revisorer, Tullverket, Finansinspektionen med flera när de misstänker brott. 
(Skatteverket, 2007) 
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3.8 Skattekontroll 
Alla deklarationer som skickas till Skatteverket, oavsett om det är privatpersoner eller 
företag ska genomgå vissa kontroller för att bli godkända. Målet är att så mycket som 
möjligt ska kunna ske maskinellt, detta för att kontrollerna ska bli likformiga samt att det 
är tidsbesparande. De allra flesta deklarationer behöver bara gå igenom dessa grundliga 
kontroller, men om något upptäckts som skiljer sig från det normala kan Skatteverket 
utföra en utökad kontroll. De olika alternativ som finns är skrivbordskontroll, besök samt 
revision. Innan det bestäms vilken av de tre metoderna som ska användas görs en 
inhämtning av information och en analys av det enskilda fallet. Därefter utifrån syftet 
med den utökade kontrollen bestäms vilken metod som kommer att användas. 
(Skatteverket, 2006) 
 

3.8.1 Skrivbordskontroll 

Den vanligaste typen av utökad kontroll är skrivbordskontrollen, vilket också är den 
minst resurskrävande av de tre. Den skatteskyldiga privatpersonen eller företaget får 
lämna in ytterligare uppgifter för att styrka att alla skatter och avgifter är rätt betalda. Det 
kan vara allt från kontrakt, fakturor, kvitton till kontoutdrag, ofta räcker det med att sända 
in en kopia på de uppgifter som ska lämnas in. Ett föreläggande om att skicka in 
kontrolluppgifter kan även beläggas med ett vite om vederbörande inte sänder in kopiorna 
i tid. (Skatteverket, 2006) 
 
Skatteverket har även möjlighet att få in uppgifter från utomstående personer eller företag 
som har samhörighet med den misstänkte utan att den personen eller företaget i sig 
misstänks för något brott, s.k. tredjemansföreläggande. I de fall då det gäller fysiska 
personer som inte har lagstadgad uppgiftsskyldighet är det viktigt att det framgår att 
förfrågan är frivillig. (Skatteverket, 2006) 
 

3.8.2 Besök 

Den andra typen av utökad kontroll är besök som genomförs efter en överenskommelse 
mellan den skatteskyldige och Skatteverket. Besöket syftar till att stämma av 
räkenskaperna och kontrollera att alla handlingar finns. För att ett besök ska genomföras 
krävs det att vissa förutsättningar är uppfyllda. Den första är att de frågetecken som ska 
redas ut har uppkommit vid granskningen av deklarationen eller någon annan handling 
om ska sändas in. Det får alltså inte vara så att Skatteverket undersöker saker i största 
allmänhet utan det ska finnas en skälig grund för besöket. Den andra förutsättningen är att 
frågorna som ska vara ställda så att det lätt går att få svar på vid en granskning av 
företagets räkenskaper eller andra handlingar. Den sista förutsättningen som ska vara 
uppfylld är att den skatteskyldige och Skatteverket ska vara överens om att ett besök ska 
genomföras. Skatteverket kan heller inte ta in mer information än det som 
överenskommits då detta strider mot frivilligheten. Skulle det vara så att mer uppgifter 



 26 

behövs än vad den skatteskyldige är villig att lämna ut krävs en annan form av kontroll. 
(Skatteverket, 2006) 
 

3.8.3 Revision 

Tredje typen av utökad kontroll från Skatteverket är revision, som är den mest resurs- och 
tidskrävande metoden, för båda parter. Denna kontrollform används enbart när ingen 
annan metod kan ge en rättvisande bild av de frågeställningar som behöver besvaras. 
Ändamålet med skatterevision är enligt Skatteverket framför allt följande fyra punkter: 
(Skatteverket, 2006)  
 

• ”kontroll av att deklarations- och annan uppgiftsskyldighet fullgjorts riktigt och 
fullständigt. 

• kontroll av att förutsättningar finns att fullgöra uppgiftsskyldighet som kan antas 

uppkomma. 

• att hämta in uppgifter av betydelse för kontroll av annan. 

• kontroll av skatteupplag när det gäller vissa punktskatter.” (Skatteverket, 2006) 
 
Om Skatteverket kommer fram till att revision är den bäste metoden ska det göras en 
revisionsplan för det företag som frågan gäller. Efter att revisionen är genomförd har det 
berörda företaget rätt att ta del av en revisionspromemoria där resultatet av revisionen 
redovisas. (Skatteverket, 2006) 
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 4 Empiri  Här presenteras respondenternas svar och de är sammanfattade i löpande 
text och först om skillnader uppstår mellan respondenterna eller om någon av 
respondenterna kommer med egna åsikter anges vem som har svarat vad. I Örebro 
genomfördes en gruppintervju med två sektionschefer på Skatteverket, och i Mariestad en 
intervju med en sektionschef över Skövderegionen. 
 

4.1 Presentation av respondenterna 
Patrik Renman är sektionschef på skattebrottsenheten i Örebro och Karlstad. De är 16 
anställda på avdelningen och de arbetar primärt med brottsutredningar. Han har arbetat på 
Skatteverket sedan 1989 men började först på skattebrottsenheten för fyra år sedan. 
 
Inger Gustafsson Gröndahl är sektionschef på revisionssektionen i Örebro och arbetar 
tillsammans med ett 15-tal personer, mest skatterevisorer och de sysslar mest med 
skattemässiga utredningar. Inger började på Skatteverket 1980 och har varit chef för sin 
sektion i nio år.  
 
Per-Inge Pehrson är sektionschef på en kontrollsektion i Skövde. Där har han arbetat 
sedan 1980 och varit chef i sex-sju år och arbetar tillsammans med 12 revisorer. Han har 
även arbetat 14 år på Skaraborgsbanken, numera Nordea. Per-Inge är utbildad 
skatterevisor, men nu går mycket av tiden åt till ledning och styrning av verksamheten 
även om han poängterar att han vill vara ute på fältet så mycket som möjligt för att inte 
tappa sin kunskap.   
 

4.2 Granskningsmetoder och förebyggande åtgärder  
”Vilka uppgifter måste företagen skicka in till Skatteverket idag?” 
Redan när ett företag bildas oavsett vilken företagsform som väljs ska ägaren skicka in en 
registrering i form av en skatte- och avgiftsanmälan (SOA) till Skatteverket. Företaget ska 
också registrera sig för moms och om det finns anställda ska ägaren även registrera sig 
som arbetsgivare.  
 
Till Skatteverket ska företagen skicka in en skattedeklaration en gång i månaden och en 
inkomstdeklaration en gång varje år. På skattedeklarationen redovisas arbetsgivaravgifter, 
löner, skatt och i de flesta fall även momsen, men den kan i vissa fall lämnas på 
inkomstdeklarationen. Kontrolluppgifter ska skickas in en gång om året och där redovisas 
hur mycket företagets personal har tjänat och vilka förmåner de har. Här finns det 
önskemål om att även kontrolluppgifterna ska skickas in varje månad för att försvåra för 
företag som använder sig av svart arbetskraft.  
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”Hur granskar ni de uppgifter som kommer in?” 
Alla skatte- och inkomstdeklarationer som kommer in körs i ett dataprogram där det söks 
efter vissa angivna parametrar och där deklarationer som uppfyller de egenskaperna 
kommer upp på granskarens dator. Tidigare innan datorerna var så utvecklade som det är 
i dag gjordes allt för hand och var då väldigt tidskrävande. Det nya systemet ger mer tid 
till att verkligen granska de deklarationer som har tänkbara fel.  
 
I Örebro görs även omfattande slumpvisa kontroller där vem som helst, eller vilket 
företag som helst kan bli utsatta för en noggrannare kontroll. Detta görs framför allt för 
att få större kunskap om var felen begås och var Skatteverket ska lägga ner mest energi 
för att hitta felen.  
 

”Vilka granskningsmetoder använder ni er av och vilken är att föredra?” 
När systemet får en träff gör Skatteverket en utökad kontroll av företaget, där den absolut 
vanligaste är skrivbordskontroll. Går skrivbordskontrollen att använda är det den typ av 
utökad kontroll som är att föredra och även den billigaste. Patrik uppskattar att en anställd 
som jobbar med den här typen av frågor hinner med omkring 20 skrivbordskontroller på 
en dag jämfört med en skatterevisor som utför mellan tio till tjugo skatterevisioner (som 
är en annan form av utökad kontroll) per år. En skrivbordskontroll går ut på att 
Skatteverket tar kontakt med företaget och frågar varför de har gjort på ett visst sätt i en 
viss specifik fråga. Ofta räcker det med att företagaren svarar eller skickar in uppgifter 
som styrker dennes påstående.  
 
I andra mer komplicerade fall kan det vara aktuellt att göra en skatterevision. Som man 
kan förstå av antalet skatterevisioner som en revisor hinner utföra under ett år är detta en 
mycket mer tidskrävande och omfattande typ av utökad kontroll. Då är ofta kontrollen 
riktad på något sätt, ett exempel kan vara att Skatteverket misstänker att företaget har 
svart arbetskraft och då undersöks personal- och lönefrågor mer noggrant.  
 
Det finns även ett mellanting av dessa kontroller där Skatteverket gör ett besök hos 
företaget för att exempelvis stämma av lager eller andra tillgångar som redovisats i 
balansräkningen. Denna kontrollform är helt frivillig, men Patrik poängterar att det sällan 
är företag som nekar besök, och det är heller inte så vidare smart då Skatteverket direkt 
kan misstänka att allt inte står rätt till om de blir nekade att komma dit. 
 
Skatteverket gör även oannonserade besök hos företag inom vissa branscher. Den 1 
januari 2007 infördes en ny lag som säger att företag inom restaurang- och 
frisörbranschen måste föra något som kallas för personalliggare. Det innebär att alla som 
arbetar där måste skriva in sig med datum och klockslag när du börjar och det samma när 
du slutar. Skatteverket har då möjlighet att när som helst komma och begära att få se 
deras personalliggare och kan då kontrollera att personalen som arbetar även är 
registrerade på liggaren. Om någon arbetar men inte är inskriven debiteras företaget med 
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2 000 kronor. Skulle det vara så att det inte finns någon liggare eller att den är förd på ett 
otillfredsställande sätt kostar det företaget 10 000 kronor i avgift samt de 2 000 kronorna 
för varje person som inte är inskriven. Detta gör Skatteverket för att de av erfarenhet vet 
att det förekommer mycket svart arbetskraft inom dessa branscher.   
 

”Vilka typer av förebyggande åtgärder har ni?” 
Inger pratar om vikten av att tidigt gå in med information till företagarna, redan när de är 
nybildade skickas mycket information ut för att undvika de vanligaste felen i början. Per-
Inge berättar om att de anordnar nyföretagsträffar som just är till för att de ska slippa de 
vanligaste nybörjarfelen. Skatteverket har även gjort en utredning där de konstaterat att 
det är just de minsta företagen, s.k. mikroföretag som begår de allra flesta felen, inte var 
och ett för sig, men eftersom det rör sig om så många företag blir den totala summan en 
betydande post av det totala skattebortfallet.  
 
Skatteverket försöker även följa upp efter tiden hur det går för de nystartade företagen 
och tanken är framför allt att hjälpa företagen, samtliga respondenter är överens om att vi 
har många och krångliga regler kring skattefrågor. Patrik tror även att det nya med de 
oannonserade besöken för att kontrollera personalliggarna ger preventiva effekter och på 
sikt kan minska en del av den svarta arbetskraften.  
 

4.3 Brottsbekämpning 
”Vad gör ni om ni misstänker att allt inte står rätt till?” 
Ett exempel på hur ett ärende kan gå från upptäckt till fällande dom är exempelvis om 
Inger som arbetar på revisionssektionen misstänker att ett företag har anlitat svart 
arbetskraft och därmed gjort sig skyldiga till ett brott anmäler detta till åklagaren. 
Åklagaren i sin tur beslutar om en förundersökning ska inledas. I de fall åklagaren anser 
detta befogat kontaktas Patrik på skattebrottsenheten och tillsammans med polisen utförs 
en skattebrottsutredning där de samlar in den bevisning som sedan ska hålla i tingsrätten. 
Visar det sig sedan att företaget har gjort sig skyldiga till brott kan vederbörande dömas 
till allt från villkorlig dom till högst sex års fängelse.  
 
Per-Inge berättar att ett viktigt led i att minska brottsligheten är att det finns något som de 
kallar för omvärldsbevakning där syftet är att hela tiden vara med och följa utvecklingen i 
samhället för att kunna sätta in nya åtgärder mot skattefusket. Här gäller det att 
Skatteverket inte är nöjda med saker de har presterat utan hela tiden vill utvecklas för att 
ligga steget före. Detta görs med hjälp av riktad information och med hjälp av kontroller. 
 

”När ni misstänker att allt inte står rätt till, hur många av dessa går ända till en 
fällande dom?” 
Patrik uppskattar att deras enhet arbetar med omkring 60 förundersökningar per år. Av 
dessa så läggs 20 ner i brist på bevis eller av andra anledningar. Av de återstående 40 får 
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omkring ett tiotal fängelse medan andra klarar sig med dagsböter eller strafföreläggande 
om den misstänkte erkänner brott och det inte är ett grovt skattebrott. Detta ska jämföras 
med de tusentals utökande kontroller som genomförs varje år i Örebro, de flesta 
skrivbordsunderökningar.  
 

”Anser ni att det är någon skillnad mellan små och stora företag när det gäller 
kunskapsfel, antingen av okunskap eller medvetet försöka att tänja på gränserna?” 
Inger anser att i de stora företagen begås det generellt mindre fel p.g.a. okunskap utan det 
handlar mer om att tänja på skattereglerna. I de fall då det blir en tvist mellan 
Skatteverket och företaget är det ofta till följd av att de har tolkat skattelagarna olika. I de 
mindre företagen beror felen oftare på okunskap och en del slarv än medvetna strategier 
att komma undan med så lite skatt som möjligt. Patrik tror också att de små företagen i 
större utsträckning rycker på axlarna när de är osäkra, en ”det blir säkert bra” attityd och 
hoppas på det bästa. Framförallt gäller det de företag som inte tar in någon extern hjälp i 
sin bokföring.  
 
Ur Skatteverkets synvinkel kan det vara av betydelse att i de mindre företagen mer inrikta 
sig på att undersöka den interna kontrollen och kontrollera att bokföringen sker på ett 
tillförlitligt sätt. När det gäller brottsmisstankar kontrollerar de ofta ifall det förekommer 
svart arbetskraft och svarta inkomster. I de större företagen sköts ofta bokföringen på ett 
bättre sätt, men där kan det vara av vikt att gå in mer på djupet och kontrollera specifika 
balans- eller resultatposter så att allt står rätt till.  
 

”Har ni samarbete med andra myndigheter för att bekämpa den ekonomiska 
brottsligheten?” 
Skatteverket samarbetar med Kronofogdsmyndigheten, Försäkringskassan, tullen, 
polisen, åklagarmyndigheter och Ekobrottsmyndigheten. Där den sista är en relativt ny 
myndighet som bara finns i storstadsregionerna Stockholm, Göteborg och Malmö med 
omnejd. Där har de samlat ihop folk från flera olika myndigheter i en och samma 
myndighet för att på så sätt effektivisera arbetet. Som nämndes tidigare skickas misstanke 
om brott till en åklagare som beslutar om förundersökning och där skattebrottsenheten 
tillsammans med polis samlar in bevis och gör husrannsakningar vid behov. På 
Ekobrottsmyndigheten kan de sköta allt det där själva när en brottsmisstanke kommer in 
till åklagaren. I Skövde ska Skattverket flytta sitt kontor så att de hamnar i samma 
byggnad som skattebrottsenheten och Ekobrottsmyndigheten, allt för att underlätta och 
snabba på deras arbete.  
 
En stor fördel som Ekobrottsmyndigheten har är att de slipper en del pappersarbete 
mellan de olika myndigheterna som annars måste föras. Inger berättar att de har en del 
utlandssamarbete, men att det är mycket formalia och sekretess som gör att uppgifter inte 
kan lämnas ut hur som helst. Hon tog ett exempel där hon kan sitta i Arvika med ett 
ärende men får inte ringa över norska gränsen för att få några officiella uppgifter, utan 
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hon måste ta kontakt med Skatteverkets utlandskontor som i sin tur tar kontakt med 
Norges skatteverk och få informationen den vägen.  
 

4.4 Revisionens och revisionspliktens betydelse 
”Använder ni er av revisorns granskning i någon form? Vad tillför den er?” 
Patrik och Inger menar att det Skatteverket framförallt kan ha nytta av är om revisorn har 
lämnat en s.k. oren revisionsberättelse och då är det viktigt att gå igenom vad det är som 
revisorn inte vill skriva under på. Ofta kan det dock vara så att den orena 
revisionsberättelsen beror på att företaget har legat efter med exempelvis 
momsbetalningar och då vet redan Skatteverket om det men i andra fall har de 
användning av revisorns granskning. Det kan exempelvis röra sig om att revisorn anser 
att den interna kontrollen är för dålig i företaget och då är Skatteverket intresserade av att 
kolla upp det lite närmare.  
 
Per-Inge däremot anser att han i sitt arbete har stor nytta av revisorns arbete. De orena 
revisionsberättelserna ger honom en indikation på vad som inte står rätt till, och av de 
drygt 120 orena revisionsberättelser han fick in under 2007, ledde 14 styckena till 
skatterevision. Han pekar även på vikten av att sätta sig in i revisorns roll när han läser 
den orena revisionsberättelsen, där dessa ofta kan förskönas av revisorn för att inte hamna 
i luven på företaget han granskar. De blir lätt en svår situation för revisorn då denne så 
rättvist som möjligt ska beskriva verkligheten, men samtidigt riskerar att förlora sin kund 
om de anser att detta missgynnar företaget.   
 
Per-Inge menar också att externrevisorn är deras ögon och öron in i företaget. De är ofta 
med och kommer med synpunkter på nya förslag och ger råd och tips. Revisorn kan även 
ta hjälp av Skattverket om ett företag har en fråga som revisorn är osäker på, och på så 
sätt får Per-Inge och hans kollegor en bättre helhetsbild av företagen. Han anser att det 
vore synd om denna möjlighet skulle försvinna. Per-Inge tror dock att många företag 
kommer att använda sig av frivillig revision i någon form p.g.a. av deras intressenter. 
Skulle det vara så att ett företag väljer att avsäga sig revision kommer dessutom 
Skatteverket att bli extra misstänksamma och ställa sig frågan varför de inte vill ha insyn i 
företaget.  
 
Numera har revisorn även anmälningsskyldighet när de upptäcker allvarligare brott som 
företaget har gjort sig skyldiga till och där får Skatteverket in en del anmälningar på 
sådant de själva hade kunnat missa vid en körning i datasystemet. 
 

”Vilket tror ni är viktigast, revisorns granskning eller de råd och tips han/hon kan ge 
till företaget?” 
Både Patrik och Inger anser att revisionsplikten i sig ger preventiva effekter och att 
företagare som vet att en revisor ska granska alla uppgifter ser till att sköta sig, samt att 
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det ger en bra kvalitetsstämpel på företaget som blivit reviderat. De anser att 
granskningen och de råd och tips revisorn ger går hand i hand och är svårt att säga vilket 
som är viktigast. Hittar revisorn något som är fel när han granskar företaget kommer han 
ge förslag på bra åtgärder.  
 
Per-Inge bedömer att de råd som revisorn ger företaget är till stor nytta och om ledningen 
åtgärdar dessa kommer de inte att synas i den officiella årsredovisningen. Här ser han 
även en möjlighet att läsa de rapporter som revisorn lämnat till ledningen för att på så sätt 
få en fingervisning om det är något han behöver granska närmare i just detta företag.  
 

”Skiljer sig granskningen beroende på om det är ett aktiebolag mot andra typer av 
företagsformer, som då inte har blivit reviderade?” 
Patrik och Inger till skillnad mot Per-Inge anser inte att det finns någon större skillnad i 
deras sätt att granska ett företag beroende på vilken företagsform de har. Här riktar de 
mera in sig på olika branscher där man vet av erfarenhet att andelen brott är höga. Alla tre 
är dock överens om att de som är ute i oärligt syfte kanske i större utsträckning inte väljer 
att ha ett aktiebolag där en revisor ska in och granska i företaget, och att man i så fall 
använder sig av en ”målvakt”8 som får stå som ägare för bolaget.  
 
En stor skillnad i granskningen enligt Per-Inge är inriktningen på de privata kostnaderna. 
Det kan röra sig om att en företagsledare köpt en plasma-tv eller hemmabiosystem för 
privat bruk men som sedan tas upp som en kostnad i företaget istället för att beskattas och 
ses som lön. Vid en stor undersökning såg Skatteverket att detta hade skett i både 
aktiebolag och andra typer av företagsformer, men den stora skillnaden var att revisorn 
ofta påpekat detta och felet åtgärdats, något som inte hade skett i de andra 
företagsformerna.  
 
Det är heller inte helt ovanligt att en person som vill tjäna snabba pengar på olaglig 
verksamhet inte har sitt företag så länge att en revisor ens kommer in och granskar 
företaget. Det finns fall där personer köpt ett bolag och ibland till och med utan revisorns 
vetskap om ägarbytet gått in och tömt bolaget på pengar och sedan försvunnit. Dessutom 
finns det en rad exempel på hur revisorer har sålt sig och godkänt företag som bedrivit 
tvivelaktiga verksamheter och på så sätt kunnat fortsätta sin verksamhet under längre 
perioder.  

 
”Kommer ert arbete att förändras när revisionsplikten avskaffas?” 
Per-Inge menar att i de fall då företagen avsäger sig revisionen kommer han att tappa 
revisorn viktiga insyn i företagen. Skatteverket vill inte undersöka företag i blindo utan 

                                                 
8 Målvakt används ofta som benämning för personer som står som ägare för ett företag, men som inte har 
något med verksamheten att göra. Det kan vara utslagna, hemlösa personer som lider av ett missbruk och 
som får en summa pengar för att skriva på ett kontrakt så att de riktiga ägarna kan driva sin verksamhet utan 
att stå som ansvariga för den. 
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vill ha något speciellt att undersöka närmare (så vida det inte är en slumpvis kontroll). 
Här pekar han återigen på att han genomförde 14 skatterevisioner förra året enbart tack 
vare de orena revisionsberättelserna. Vidare tror han att granskningen av de oreviderade 
företagen kommer bli mer riktad på sådant som en revisor annars upptäcker. 
  
Skatteverket kan självklart inte stirra sig blinda på revisorns granskning, men den är till 
stor hjälp enligt Per-Inge. I framtiden blir han kanske tvungen att hitta andra parametrar 
att söka på för att hitta företagen som exempelvis har förbjudna lån9.  
 

4.5 Påverkan på den ekonomiska brottsligheten 
”Tror ni att de flesta ‘fel’ beror på okunskap eller medvetna försök att slippa skatta?” 
Patrik tror att de begås en del fel på grund av okunskap i de mindre bolagen, men att 
mycket av felen är medvetna, men de begås av en liten del av företagarna. Han ritar upp 
en tänkbar modell över andelen av alla företagare som medvetet fuskar. Här har modellen 
återskapats nedan: 
 

 
 
Den översta delen är den minsta och består av dem som medvetet och systematiskt fuskar. 
Den andra delen kallar han för spekulanter och är sådana personer som skulle kunna 
tänka sig att fuska om de visste att de inte skulle åka fast. Sen har vi den största delen 
längst ner som är ärliga och lojala och det är det som hela systemet bygger på enligt 
Patrik, att alla vill göra rätt för sig. Här går mycket av Skatteverket uppgifter ut på att 
arbeta sig nedåt i modellen och få så många att hamna inom kategorin lojala, se figur 4.1.  
  

”Tror ni att det kommer att påverka den ekonomiska brottsligheten? I så fall hur?” 
Samtliga respondenter är överens om att de inte tror att ett avskaffande av 
revisionsplikten kommer att påverka den ekonomiska brottsligheten i någon större 
utsträckning. Det beror framför allt på att de som medvetet idag bedriver olaglig 
verksamhet inte bryr sig om en revisor granskar bolaget eller inte, dessutom finns det 
revisorer som går att köpas, och på så sätt kommer man runt problemet den vägen. Har de 
                                                 
9 Förbjudna lån innebär i korthet att ett aktiebolag inte får låna ut pengar till deras aktieägare, styrelse, 
verkställande direktör, släktingar eller en person som har ett bestämt inflytande i företaget. 

Medvetna fuskare 

Spekulanter 

Lojala 

Figur 4.1 
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inte den möjligheten kan de alltid välja en annan bolagsform som inte behöver revideras. 
Den enda risken som Patrik ser det är om vi återgår till pyramiden (figur 4.1) i frågan 
tidigare att de som är spekulanter och skulle kunna tänka sig att begå ett skattebrott, nu 
får ett incitament för att också göra det när risken att bli upptäckt blir mindre.   
 
En risk som Per-Inge ser och som inte bara kan knytas till revisionspliktens avskaffande 
är om skattesystemet börjas luckras upp. Hela skattesystemet är uppbyggt på att 
merparten är solidariska och vill göra rätt för sig. Skulle det vara så att du som enskild 
person känner att det bara är du som följer alla spelregler finns risken att du tänker att 
”varför ska jag betala när ingen annan gör det?” Skulle det vara så att folk i större 
utsträckning medvetet fuskar tack vare revisorns minskade insyn, finns risken att detta 
sprider sig även till andra delar av samhället.  
 
Respondenterna är även överens om att revisionen inte kommer att försvinna bara för att 
lagen gör det. Många intressenter kommer troligtvis att efterfråga reviderade 
årsredovisningar även i framtiden. Om ett företag vill expandera och skaffa sig nya 
investerare, kunder och leverantörer kommer möjligheten att frånsäga sig revision vara 
nästintill omöjlig.  
 

”Vilka brott är det som framför allt riskerar att öka?” 
Per-Inge tror att om det kommer att ske en ökning av brott så är det två typer av brott som 
kan tänkas ligga i riskzonen. Det första är att personer köper redan befintliga bolag och 
med bolagets egna kapital (vilket inte är tillåtet) köper aktierna i företaget. Därefter 
plundras bolagets tillgångar, så helst ska det inte finnas fastigheter eller andra tillgångar 
som kan vara svåra att omsätta till pengar. Den andra typen är s.k. förbjudna lån, där 
exempelvis släktingar eller aktieägare lånar pengar av bolaget, och precis som i det 
föregående exemplet blir detta lättare att komma undan med om ingen revisor har insyn i 
bolaget.  
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5 Analys Analysen är uppdelad i samma rubriker som empirin för att det ska vara 
lätt att följa. Här analyseras vad respondenterna berättade om i empirin och det görs 
kopplingar med vad som togs upp i teoridelen. Endast det relevanta för studien från 
empirin har analyserats.    
 

5.1 Granskningsmetoder och förebyggande åtgärder 
Skatteverket går tidigt ut med information till nystartade företag för att de ska slippa 
hamna i någon av alla fallgropar som lätt uppstår i början. De har även för avsikt att följa 
upp företagen med tiden allt för att hjälpa de in på rätt väg redan från start. Skatteverket 
har av erfarenhet lärt sig att det krävs mindre arbete att tidigt förklara för företagen hur 
allt fungerar än att rätta till de fel som uppstår p.g.a. att företagen inte hade tillräckligt 
med information från start. Det är trots allt Skatteverkets uppgift att se till att allt blir rätt i 
slutändan.  
 
Alla företag är skyldiga att skicka in skattedeklaration, inkomstdeklaration samt 
kontrolluppgifter och det görs för att Skatteverket ska få in uppgifter om företagen som 
sedan kan kontrolleras om de är riktiga och att företagen betalar den skatt de är 
lagskyldiga att göra.  
 
Kontrollen går ut på att alla uppgifter körs i ett dataprogram som söker efter vissa angivna 
parametrar, och om något avviker från det normala kan Skatteverket göra en utökad 
kontroll och granska företaget närmare. Det kan gå till så att företaget kontaktas och får 
svara på varför de gjort på ett visst sätt, och eventuellt skicka in uppgifter som styrker 
deras påstående, detta kallas skrivbordskontroll. En annan metod är helt enkelt att 
Skatteverket i samförstånd med företagaren åker ut på ett besök och kan då kontrollera de 
uppgifter som verkar tvivelaktiga. Är ärendet lite mer komplicerat kan det vara läge att 
tillämpa skatterevision där en mer utförlig kontroll av företaget görs.    
 
Hela skattesystemet bygger mycket på att företagare vill göra rätt för sig, om någon 
verkligen vill fuska finns det alltid vägar runt för att minimera risken att bli upptäckt. En 
bra sak som nu testats är ett stort antal slumpmässiga kontroller av privatpersoner och 
företag, vilket kan ge en preventiv effekt då risken att bli kontrollerad ökar. De gäller att 
så få personer som möjligt finns i den övre delen av pyramiden som Patrik beskrev (figur 
4.1) och att alltid arbeta med ambitionen att spekulanterna inte tar steget upp i pyramiden. 
Om spekulanterna går från att bara kunna tänka sig att fuska till att verkligen göra det 
p.g.a. att de anser att risken att åka fast är så liten i förhållande till den fördel som fusket 
ger, har Skatteverket misslyckats i sitt förebyggande arbete mot skattefuskarna.  
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5.2 Brottsbekämpning 
När någon på Skatteverket misstänker att ett företag har gjort sig skyldiga till ett brott 
anmäler de detta till en åklagare, som i sin tur beslutar om en förundersökning ska inledas 
mot det aktuella företaget. I de allra flesta fallen i Örebro kommer förundersökningen att 
bedrivas av skattebrottsenheten på Skatteverket som tillsammans med polisen samlar in 
de bevis som ska hålla i en rättegång. I Skövderegionen däremot tar de lika ofta kontakt 
med Ekobrottsmyndigheten. De har en stor fördel då det arbetar poliser, åklagare och 
skatterevisorer inom samma myndighet och de spar tid på att inte skicka ärenden mellan 
olika instanser. 
 
Ett viktigt vapen i brottsbekämpningen är att hela tiden störa de kriminella 
verksamheterna så att de inte får arbeta i lugn och ro. Skatteverket kan inte luta sig 
tillbaka och vara nöjda med vad de presterade i fjol utan måste hela tiden vara med i 
framkanten och följa utvecklingen i samhället för att undvika att hamna på efterkälken 
gentemot de kriminella. Här kan Skatteverket förlora ett viktigt vapen i striden i form av 
revisorn som är lite av samhällets öron och ögon in i företaget. Hur mycket lagändringen 
verkligen kommer att påverka beror mycket på vilka företag som kommer att omfattas av 
den nya lagen samt hur många som väljer att avsäga sig revision.  
 

5.3 Revisionens och revisionspliktens betydelse 
Om en så kallad oren revisionsberättelse skickas till Skatteverket av revisorn är 
anledningen att revisorn inte vill skriva under en eller flera delar av årsredovisningen. 
Patrik och Inger berättar att det ofta handlar om fel angående momsinbetalningar och att 
de då redan känner till problemet. De påvisar dock att det även kan röra sig om en dålig 
intern kontroll i företaget som gör revisorn misstänksam och i så fall är Skatteverket 
intresserade av att kolla upp det närmare.  
 
Per-Inge däremot berättar att han använder sig mer av revisorns granskning i sitt arbete än 
vad de andra respondenterna gör. En oren revisionsberättelse enligt honom är en 
indikation på att något inte står rätt till och vidare granskning är viktig att göra 
(skrivbordskontroll, revision eller besök). Samtidigt förklarar Per-Inge att en revisor 
kanske förskönar en revisionsberättelse för att inte hamna i tvister med företaget som 
granskats och på så sätt kunna förlora sina klienter. Godkänner en revisor dock något som 
är fel strider det mot god revisionssed. Vidare berättar han att han har bra kontakt med 
revisorerna som är Skatteverkets ögon och öron i företagen vilket ger den insyn som 
behövs enligt Per-Inge.   
 
I Sverige är det numera så att en revisor har anmälningsskyldighet om allvarligare brott 
har begåtts av företaget. Sådana brottsanmälningar får Skatteverket ibland in som de 
själva hade kunnat missa vid en vanlig körning i datasystemet. Per-Inge tycker det är 
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tråkigt att en tillgång som revision faktiskt är ska försvinna men tror samtidigt att många 
företag kommer att välja revision ändå p.g.a. alla intressenter i samhället. För 
Skatteverket skulle det betyda mer misstänksamhet mot företag som avstår från revision 
varför företaget inte vill ha insyn. 
 
Enligt Collis (2003) är andelen i Storbritannien som väljer bort revision stort. Skulle detta 
ske i Sverige kan det ge stora konsekvenser för Skatteverkets arbete. Per-Inge tror då att 
Skatteverkets djupgående kontroller kommer att förändras med mer riktade kontroller. I 
Danmark gjordes en studie under 2007 och det var endast 6,5 % av de danska företagen 
som avstod från revision vilket kan vara ett tecken på revisionens betydelse och styrka 
eller så är det för tidigt att dra några slutsatser därifrån. I en annan undersökning om 
inställningen till revisionsplikten bland företag i Sverige (2006) skulle nästan en tredjedel 
avsäga sig revision om dem fick välja. Att en sådan stor andel skulle avsäga sig revision 
tror inte respondenterna. Dem påvisar den kvalitetsstämpel som revisionen ger och den 
hjälpen företagen kan få av revisorn och att det ger en preventiv effekt mot brott som 
Patrik och Inger uttryckte det. 
 
Ett reviderat företag följer de lagar och regler som ska följas. Uppstår krångligheter eller 
felbedömningar menar respondenterna att revisorn finns till hjälp att diskutera och reda ut 
problemen med företaget. Utan revisionsplikt kan denna kvalitetsstämpel tänkas minska 
eller försvinna helt och Skatteverket, och andra intressenter, kan få det svårare att lita på 
företagen. I slutändan handlar det ju trots allt om att tjäna så mycket pengar som möjligt 
för företagen och då blir det på bekostnad på staten (Skatteverket). Det som uppstår kan 
likna ett agentförhållande där aktörerna skapar konflikter i relationerna när företaget ska 
maximera sin nytta, i detta fall på bekostnad av staten. Dessa konflikter ska försöka 
kontrolleras av en extern person, en revisor, som ska se till att allt går rätt till.  
  
Respondenterna förklarar att Skattverket har stor kunskap om hur och vilka metoder som 
använts samt är väl medvetna om var och i vilka branscher de stora felen görs. 
Erfarenheten finns också där det händer att en del brottslingar inte väljer aktiebolag som 
företagsform (enskild firma, handelsbolag etc. istället) med anledningen av att slippa 
revisionen. Vid granskning av annan företagsform skiljer det sig enligt Per-Inge men inte 
enligt Patrik och Inger. Per-Inge syftar då till en mer inriktning mot privata kostnader för 
privat bruk som istället tas upp felaktigt som kostnad i företaget. Vissa personer väljer 
även att ha en ”målvakt” som står som ägare för företaget. Det kan också finnas 
företagsbildare som vill tjäna snabba pengar och inte driver verksamheten tillräckligt 
länge att en revisor hinner granska företaget. 
 
Att arbetet för Skatteverket kommer förändras är troligt när inga anmälningar eller 
revisionsberättelser från de minsta aktiebolagen kommer in påpekar Per-Inge. Han tror att 
i framtiden måste Skatteverket hitta andra parametrar för att komma åt företagen. Bara 
hos honom genomfördes 14 skatterevisioner under 2007  och det endast tack vare de 
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orena revisionsberättelserna. Allt som allt under det året fick han in drygt 120 orena 
revisionsberättelser.  

5.4 Påverkan på den ekonomiska brottsligheten 
Ingen av respondenterna tror att avskaffandet av revisionsplikten per automatik leder till 
en ökande ekonomisk brottslighet. De finns självklart en risk att fler personer ser 
möjligheten att fuska när insynen i företaget blir mindre, men samtidigt uppskattas den 
ekonomiska brottsligheten redan idag uppgå till runt 130 miljarder varje år enligt 
Skattefelskartan (2007). Det går bevisligen att fuska även med en revisionsplikt. Det bör 
även bettänkas att denna lagändring bara gäller aktiebolag, idag kan du slippa revisorns 
insyn om du väljer en annan företagsform.  
 
En annan viktig aspekt huruvida lagändringen kommer att påverka den ekonomiska 
brottsligheten är hur revisionsplikten kommer att ersättas och hur många som utnyttjar 
möjligheten att frånsäga sig revision. Faran kan vara om de personer som tidigare kunde 
tänka sig att begå brott nu får ett incitament att gå hela vägen p.g.a. den minskade insynen 
i deras företag.  
 
Även om det visar sig att den kriminella verksamheten inte ökar i någon större 
utsträckning finns alltid risken att andelen fel kan göra det, något som kan vara minst lika 
allvarligt och påverka det totala skattebortfallet negativt. Detta eftersom revisorn kan hitta 
fel som företagen begått och se till att dessa åtgärdas, fel som annars kunnat gå igenom 
utan Skatteverkets upptäckt. Det finns en uppenbar risk om det visar sig att en stor del 
företag väljer att avsäga sig revision i framtiden att andelen oupptäckta fel ökar.  
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6 Slutsats Syftet med studien är att utreda ifall den ekonomiska brottsligheten kan 
öka om revisionsplikten avskaffas för aktiebolag samt om denna lagändring påverkar 
skatteverkets arbete att bekämpa densamma. Slutsatsen presenteras i två delar, den första 
om påverkan på den ekonomiska brottsligheten och den andra om skatteverkets arbete. 
 

6.1 Den ekonomiska brottsligheten 
Slutsatsen som kan dras av studien är att om den ekonomiska brottsligheten ska öka i 
någon större omfattning i och med avskaffandet av revisionsplikten krävs det först och 
främst att efterfrågan på frivillig revision från intressenterna blir så låg att aktiebolagen 
kan avsäga sig revisionen utan att det påverkar deras verksamhet negativt. Många 
bedömer dock att så inte kommer att vara fallet utan att revision kommer att efterfrågas 
även om det inte finns någon lag på detta. Allt från banker och kreditinstitut till kunder 
som är intresserade av att deras investerade pengar är i säkra händer. Att ett företag är 
reviderat är givetvis ingen garanti för detta med ger ändå en viss trygghet.  
 
Om intressenterna i framtiden ställer stora krav på frivillig revision hos aktiebolagen 
kommer heller inte risken för oupptäckta fel att öka. Skatteverket har stor nytta av 
revisorns granskning när det gäller mindre fel som begås, fel som revisorn kan se till att 
de blir åtgärdade men som annars kan slinka igenom Skattverkets kontrollsystem.  
 
En annan förutsättning för att den ekonomiska brottsligheten ska öka är att personer som 
tidigare inte begått brott nu ser en möjlighet att göra det. Den största risken som studien 
pekar på är ifall de personer som tidigare bara kunnat tänka sig begå brott nu får ett 
incitament i och med den minskade insynen i företaget och därmed också genomför sina 
tankar.  
 

6.2 Påverkan på Skatteverkets arbete 
En förutsättning för att Skatteverkets arbete att bekämpa den ekonomiska brottsligheten 
ska påverkas av lagändringen är att företag kommer att utnyttja möjligheten att frånsäga 
sig revision. Först om det visar sig att företagen gör det kommer skatteverket vara 
tvungna att se över sina rutiner. Den största förändringen är att Skatteverket inte längre 
kan utnyttja revisorn som är lite av deras öron och ögon in i aktiebolagen. I framtiden kan 
det bli så att Skatteverket får arbeta på ett annorlunda sätt gentemot de oreviderade 
bolagen och ha en mer riktad kontroll som går ut på att upptäcka det som revisorn annars 
skulle ha anmärkt på.  
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6.3 Förslag på vidare forskning 
Under arbetets gång har det uppkommit funderingar på hur stor skillnaden är mellan 
aktiebolag och andra företagsformer när det gäller skattefusk eller omedvetna fel. Hur 
stor är egentligen revisorns påverkan på aktiebolagen, och hur mycket av felen upptäcker 
revisorn. En annan infallsvinkel gällande revision skulle kunna vara hur denna 
lagförändring påverkar just revisorerna och revisionsbyråerna. 
 
Det skulle även vara intressant att följa upp studien ett par år efter att lagen införts och se 
vilka konsekvenser lagändringen fick. Ett annat förslag skulle kunna vara en studie över 
tiden med start innan lagen infördes fram till att den avvecklats för att se om det finns 
något samband mellan revisionsplikt och den ekonomiska brottsligheten.
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Litteraturförteckning  I litteraturförteckningen och källhänvisningarna i 

studien har det så kallade harvardsystemet använts. Valet av den metoden grundar sig i 

att få en mer lättläst text genom att inte behöva lämna texten med blicken för att komma 

åt källhänvisningen. 
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Bilaga 1 
 
Intervju med Inger Gustafsson Gröndahl och Patrik Renman på Skatteverket i 
Örebro 
 
Presentation av respondenterna 
 

1. Vilken befattning har du? 
2. Vilka är dina huvudsakliga arbetsuppgifter? 
3. Hur länge har du jobbat på Skatteverket? 
4. Vad har du jobbat med innan du började på Skatteverket? 
 

Brottsbekämpning idag 
 

5. Vilka uppgifter måste företagen skicka in till Skatteverket idag? 
6. Hur granskar ni det uppgifterna ni får in? 
7. Om ett företag har en oren revisionsberättelse, påverkar det ert arbete? 
8. Vad gör ni om ni misstänker att allt inte står rätt till? 
9. Vilka granskningsmetoder använder ni er av och vilken är att föredra? 
10. Skiljer sig granskningen mellan små och stora företag? I så fall på vilket sätt? 
11. Anser ni att det är skillnad mellan små och stora företag när det gäller 

kunskapsfel, antingen fel av okunskap eller medvetna försök att tänja på 
gränserna? 

12. Har ni samarbete med andra myndigheter för att bekämpa den ekonomiska 
brottsligheten? 

 
Revisions och revisionspliktens betydelse  
 

13. Vad anser ni generellt om revisionsplikten? Behållas, avskaffas eller förändras? 
14. Använder ni er av revisorns granskning i någon form? Vad tillför den er? 
15. Vilket tror ni är viktigast, revisorns granskning eller de råd och tips han/hon kan 

ge till företagen? 
16. Skiljer sig granskningen beroende på om det är ett aktiebolag mot andra typer av 

företagsformer, som då inte har blivit reviderade? 
17. Kommer ert arbete att förändras när revisionsplikten avskaffas? 
18. Tror ni att det kommer att påverka den ekonomiska brottsligheten? I så fall hur? 
19. Vilka brott är det som framför allt riskerar att öka? 
20. Tror ni att de flesta ”fel” beror på okunskap eller medvetna försök att slippa 

skatta? 
21. Har ni planer på att förändra ert arbetssätt? 
22. Vad finns det för alternativa granskningsmetoder? 

 
 
Avslutande del 
 

23. Kan ni ge en kort sammanfattning på vad ni tror att ett avskaffande av 
revisionsplikten kan komma att betyda för Skatteverket? 

24. Till sist, har ni något annat ni vill tillägga?  
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Bilaga 2 
 
Intervju med Per-Inge Pehrson på Skatteverket i Mariestad 
 
Presentation av respondenten 
 

1. Vilken befattning har du? 
2. Vilka är dina huvudsakliga arbetsuppgifter? 
3. Hur länge har du jobbat på Skatteverket? 
4. Vad har du jobbat med innan du började på Skatteverket? 

 
Revisions och revisionspliktens betydelse  
 

5. Vad anser du generellt om revisionsplikten? Behållas, avskaffas eller förändras? 
6. Använder du dig av revisorns granskning i någon form? Vad tillför den 

dig/Skatteverket? 
7. Vilket tror du är viktigast, revisorns granskning eller de råd och tips han/hon kan 

ge till företagen? 
8. Skiljer sig granskningen beroende på om det är ett aktiebolag mot andra typer av 

företagsformer, som då inte har blivit reviderade? 
9. Kommer ditt arbete att förändras när revisionsplikten avskaffas? 
10. Tror du att ett avskaffande kommer att påverka den ekonomiska brottsligheten? I 

så fall hur? 
11. Vilka brott är det som framför allt riskerar att öka? 
12. Tror du att de flesta ”fel” beror på okunskap eller medvetna försök att slippa 

skatta? 
13. Har Skatteverket planer på att förändra ert arbetssätt? 
14. Vad finns det för alternativa granskningsmetoder? 
15. Har ni i Mariestad samarbete med andra myndigheter för att bekämpa den 

ekonomiska brottsligheten? 
 
 
Avslutande del 
 

16. Kan du ge en kort sammanfattning på vad ni tror att ett avskaffande av 
revisionsplikten kan komma att betyda för Skatteverket? 

17. Till sist, har ni något annat ni vill tillägga?  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


