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Sammanfattning 
 
Det finns idag långt framskridna planer på att avveckla den svenska revisionsplikten för små 
och medelstora aktiebolag. Med stöd i EG-rättens fjärde bolagsdirektiv tillsatte 
regeringen under 2006 en utredning av dåvarande justitierådet Bo Svensson att utreda vilka 
åtgärder som krävs för att avskaffa revisionsplikten för små- och medelstora aktiebolag. 
Förslaget presenterades i slutet på mars 2008 (SOU 2008:32) och stödjer ett avvecklande av 
revisionsplikten, vilket enligt utredningens beräkningar kan leda till kostnadsbesparing på 5,8 
miljarder kronor för företagen.  
 
SOU 2008:32 har dock möts av stark kritik från olika intressentgrupper inom samhället. 
Skatteverket är en intressent vilken i hög grad kommer att påverkas av en slopad 
revisionsplikt. SOU 2008:32 anser dock att Skatteverkets verksamhet inte kommer att beröras 
i nämnvärd utsträckning av det diskuterade förslaget. Utredningen fastställer att tex. den orena 
revisionsberättelsen, vilken enligt lag skall skickas till Skatteverket, är ett grundlöst verktyg 
inom verksamheten. Utredningen anser även att den indirekta effekten en företagsrevisor 
skapar genom att bringa ordning i företagens redovisning via revision, inte går att påvisa.  
 
Undersökningens problemformulering lyder - Vilken nytta har Skatteverkets av revision i den 
dagliga verksamheten? Syftet är att ur ett samhällsperspektiv undersöka vilken roll reviderade 
årsredovisningar spelar i Skatteverkets verksamhet, samt vad detta kan leda till för 
konsekvenser för samhället vid en slopad revisionsplikt.  
 
Undersökningen bygger på intervjuer vilka genomförts med tre respondenter vid Skatteverket 
samt två respondenter från två olika Revisionsbyråer. De empiriska iakttagelserna tyder på att 
revisionsplikten idag utgör en viktig faktor i Skatteverkets verksamhet, både indirekt samt 
direkt. Nyttan av revisionsplikten är svår att värdera, och framförallt den indirekta nyttan. 
Dock anser respondenterna att den indirekta nyttan är stor. Den direkta nytta revisionen ligger 
till grund för baseras främst på den orena revisionsberättelsen. Denna används främst vid 
Skatteverkets arbete med att framställa urval och kan enligt en intern rapport vilken 
framkommit under undersökningen härledas till Skattefelet. 
 
Konsekvensen av detta är att ifall revisionsplikten slopas kommer Skatteverket enligt egen 
utsago att behöva genomföra kompenserande åtgärder för att väga upp bortfallet av 
informationsunderlag, genom att dels den direkta nyttan och den indirekta nyttan kan 
försvinna.  
 
Undersökningen når slutsatsen att den slopade revisionsplikten kommer att göra en stor 
inverkan på Skatteverket verksamhet. Detta är en motsättning av den slutsats SOU 2008:32 
når, där revisionens inverkan på Skatteverket anses betydligt mindre. 
 
 
 
 
 
 
 
Nyckelord: Slopad revisionsplikt, Urval, Oren revisionsberättelse, Skatteverket    
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1. INLEDNING 
___________________________________________________________________________ 
 
Under detta avsnitt presenteras undersökningens problembakgrund samt diskussion. 
Argumentationen mynnar ut i uppsatsens problemformulering och vidare dess syfte. 
___________________________________________________________________________ 
 
 
1.1 Problembakgrund 
 
Det finns idag långt framskridna planer på att avveckla den lagstadgade revisionsplikten i 
Sverige. Tillsammans med Malta är Sverige idag det enda landet inom EU där en lagstadgad 
revisionsplikt fortfarande tillämpas.1 Under 2006 tillsatte regeringen en utredning under 
ledning av dåvarande justitierådet Bo Svensson (Statens Offentliga Utredning - SOU 2008:32) 
gällande en avreglering av plikten, en utredning vilken blev offentlig 2008-04-03.2 
Utredningen når slutsatsen att nyttan av revisionsplikten inte överstiger dess kostnader och 
grundat på detta bör revisionsplikten avregleras för närmare 96 procent av aktiebolagen i 
Sverige. De positiva effekterna för de företag vilka helt eller delvis befrias från den nuvarande 
revisionsplikten3 och därigenom får möjlighet till väsentliga kostnadsbesparingar är väl 
belagda, besparingar vilka är beräknade uppgå till 5,8 miljarder kronor ifall alla bolag väljer 
att inte använda sig av revision.4 Detta till trots påstår Svensson inte att revisionen idag saknar 
betydelse, utan att kostnaderna för plikten väger över de positiva effekterna av att låta 
revisionen fortsatt vara lagstadga.  
 
Förslaget med att slopa den svenska revisionsplikten har inte enbart möts av positiva åsikter. 
För att förstå den kritik vilken även riktas mot ett slopande av revisionsplikten går det att sätta 
slutsatserna i SOU 2008:32 i relation till bakgrunden och införandet av lagstadgat. 
Revisionsplikten infördes 1983 på grundval av att företag genom revision ansågs erhålla 
bättre kontroll på dess räkenskaper, de får en stabilare grund för ledningens styrning av 
verksamheten, de får lägre kapitalkostnader samt lättare att erhålla kredit. Ägarna anses också 
slippa personligt ansvar för skulder och samhället får tillgång till bra offentlig information om 
företagen. Slutligen ansågs plikten även leda till en bättre skattekontroll och en effektivare 
brottsbekämpning – och allt detta till ett lågt pris.5 SOU 2008:32 har mött starkt motstånd från 
olika verksamheter och myndigheter vilka anser att de konsekvenser ett slopande av 
revisionsplikten kommer att medföra inte är tillräckligt klarlagda. Bland de remissvar SOU 
2008:32 mött riktas skarp kritik mot utredningen och ett avvecklande av revisionsplikten. 
Skatteverket är den myndighet tillsammans med Ekobrottsmyndigheten vilka riktar den 
skarpaste kritiken. I SOU 2008:32 nås slutsatsen att det finns en risk att föreställningen om 
revisionspliktens fördelar i skattesamband samt för brottsbekämpning är grundlös,6 ett 
faktum Skatteverket främst riktar sin kritik mot. Nedan presenteras delar av de remissvar, två 
av dessa intressenter lämnat angående SOU 2008:32. 
 

                                                
1 Econ Pöyry. Den samhällsekonomiska nyttan av revision. Framtagen på uppdrag av FAR SRS. Stockholm: 
ECON-rapport: nr 2007-092, Projekt nr. 51901, september 2007. 1, 5-7 
2 Regeringen och regeringskansliet, 3 april 2008. Tillgänglig www.regeringen.se/sb/d/108/a/102124 
3 se Gränsvärde i ordlista 
4 Svensson, B. Avskaffande av revisionsplikten för små företag, SOU 2008:32. Stockholm: mars 2008. 13 
5 Thorell, P. och Norberg, C. Revisionsplikten i små aktiebolag. Utredning på uppdrag av Svenskt Näringsliv. 
Mars 2005. 5 
6 Thorell, P. och Norberg, C. Revisionsplikten i små aktiebolag, 7 
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Branschorganisationen för revisorer och rådgivare, FAR SRS, framställer i dess utvärdering 
av Svenssons utredning att FAR SRS i huvudsak är positiva till att näringslivet får en ökad 
ansvarsfrihet samt att ett avskaffande av revisionsplikten kan komma att medföra detta. 
Däremot ställer sig FAR SRS mer kritiska till Svenssons utredning gällande den omfattning 
samt genomförande avvecklingen föreslås följa. Den kritik vilken huvudsakligen lyfts fram 
grundar sig i att den föreslagna positiva samhällsnyttan inte sträcker sig till de nivåer 
Svenssons utredning föreslår, och att effekterna och konsekvenserna för näringsliv och 
samhälle bör analyseras mer ingående från fler olika aspekter. FAR SRS har även förståelse 
för att Skatteverket anser sig behöva kompensation för att väga upp den skattekontroll vilken 
försvinner om revisorn hos de flesta aktiebolagen kommer att försvinna.7  
 
Skatteverket är den organisation vilken förhåller sig mest kritisk till utredningen om den 
slopade revisionsplikten. De uttrycker en oro att utredningen har underskattat den preventiva 
effekt revisionen idag har för att motverka fel och fusk i inkomst- och skattedeklarationen. 
Verket bygger sitt ställningstagande på att en avreglering av revisionen kommer att medföra 
en ökning av medvetna såväl som omedvetna fel i företagens räkenskaper. Detta kan i sin tur 
påverka och öka de antal fel vilka årligen förekommer i deklarationerna, en faktor 
Skatteverket är beroende av att de från första början är korrekta.8 Detta beroende bygger i 
grunden på en frivillig medverkan, vilket i sin tur betyder att de åtgärder Skatteverket 
använder för att minska fel bör verka preventivt. Några förslag och konkreta åtgärder 
Skatteverkets egna undersökningar bygger på för att deklarationerna skall bli rätt från första 
början är bland annat:9  
 

• Ett närmare samarbete och allianser med andra organisationer i större 
utsträckning än idag, när det gäller att påverka attityder och normer. 

• Antalet revisioner i små företag bör öka.  
• Arbete med att förebygga oavsiktliga fel bör intensifieras. 
• Mer information bör lämnas till skattebetalarna om de möjligheter 

Skatteverket har att använda information från tredje part vid kontroller. 
 
Skatteverket anser att de kommer att behöva kompenserande åtgärder för att motverka att 
företagens redovisningsstandard kan försämras, vilket kan leda till att skattefelet ökar ifall 
lagstadgat upphävs. Skatteverket understryker att detta problem enbart kan motverkas av 
kraftigt utökade resurser. Slutligen bör framhållas och påminnas att än så länge har inga beslut 
fattas angående en avreglering av revisionsplikten, dock är förslaget under remiss och 
planerna långt framgångna. En analys av den information vilken ännu presenterats mynnar ut 
i ett par intressanta frågeställningar.  
 
Den intressent vilken på förhand bedöms drabbas hårdast av revisionsplikten går via 
remissförslagen till SOU 2008:32 att härleda till Skatteverket. Skatteverket anser själva att 
revisionen spelar en viktig roll i dagens preventiva arbete ute i samhället. De anser att 
revisionen idag hjälper till att hålla skattefelet nere, samt är en viktig informationskälla inom 

                                                
7 FAR SRS, Stockholm 2008-06-01, Avskaffande av revisionsplikten för små företag (SOU 2008:32) tillgänglig 
www.farsrs.se/pls/portal/docs/PAGE/FAR/NYHETSARKIV/NYHETSARKIV%202008/SOU%202008.32_0.P
DF 
8 Skatteverket, Stockholm, Avskaffande av revisionsplikten för små företag (SOU 2008:32); remiss 2008-06-23, 
tillgänglig 
http://www.skatteverket.se/rattsinformation/remissvar/2008/remissvar2008/13122266808112.5.121b82f011a741
72e5880005981.html 
9 Skatteverket, Rätt från början:forskning och strategier, Stockholm: SKV Rapport 2005:1, 15-17  
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flera olika delar av verksamheten. Detta betyder att en slopad revisionsplikt, baserat på 
Skatteverkets resonemang, på förhand kan leda till ett ökat skattefel, vilket är den raka 
motsatsen till Skatteverkets långsiktiga mål med att halvera skattefelet fram till 2012.10 
Skatteverket får även medhöll från andra intressenter, tex. FAR SRS vilka styrker 
Skatteverkets utsatta position. 
 
Den negativa inställningen från Skatteverket gällande den slopade revisionsplikten går att dela 
upp på ett antal olika faktorer. Enligt tidigare är ett mål med Skatteverkets verksamhet att på 
lång sikt halvera skattefelet. En undersökning av skattefelets fördelning på olika grupper av 
skattebetalare visar på att mikroföretag plus små och medelstora företag står för cirka 57 
procent av summan11, vilket även utgör de företag en slopad revisionsplikt kommer att 
omfatta. 
 
Från ett skattebrottsligt perspektiv har revisorns anmälningsskyldighet och revisionen en 
viktig funktion. Bakgrunden till införandet av revisorns anmälningsskyldighet12 grundar sig i 
den kontrollfunktion företagsrevisorns arbete leder till, samt att det är svårt att kontrollera de 
miljöer där ekonomisk- och framförallt skattebrottslig verksamhet föregås. Myndigheterna har 
sällan tillträde till dessa miljöer, dess kontrollfunktioner är begränsade i detta anseende vilket 
leder till att de brott vilka upptäcks oftast sker i samband med skatterevision eller hos 
konkursförvaltaren. Sammanfattningsvis anses denna situation vara svår för myndigheterna 
att reglera. En lösning lagstiftarna ansåg kunna tillföra en dimension i kampen mot ekonomisk 
brottslighet var att införa en tredje part vilken kan upptäcka och anmäla brott inom företagens 
verksamhet, och vem är då mer lämplig än den vilken har tillträde till kontorsrum samt 
räkenskaper. Revisorns roll i egenskap av granskare av företagens bokföring är redan en av 
samhällets viktigaste kontrollfunktioner, och med den kompletterande brottsförebyggande 
uppgiften vilken infördes 1999, ansågs revisorns roll bli än mer komplett i egenskap av 
samhällsfunktion. Revisorn är även för många klienter den huvudsakliga, och ofta 
förekommande, enskilda skatterådgivaren för företag. Detta gör revisorns roll än viktigare i 
många fall.13 

 
I motsats till Skatteverkets åsikter återfinns då den statliga utredningen SOU 2008:32 i form 
av en motpol och den grund slopandet av revisionsplikten idag till största del bygger på. I 
utredningen kommer Svensson fram till att föreställningen om revisionspliktens fördelar i 
skattesamband samt för ekobrottsbekämpningen är grundlös.14 Denna slutsats grundar sig i ett 
par olika resonemang angående Skatteverkets verksamhet. För det första menar Svensson att 
storleken på skattefelet är osäkert, då detta bygger på osäkra bedömningsgrunder.15 
Skatteverket medger att beräkningen av skattefelet till stora delar kan anses osäker, dock 
pekar de på att de områden vilka främst är förbehållna för en större osäkerhet är skattefelet 
beträffande internationell mening samt skattefelet gällande stora företag och inte de företag 
vilka innefattas inom slopandets gränsvärden.16 Vidare anses att det inte finns några bevis för 

                                                
10 Skatteverket årsredovisning 2007, 20-22 
11 Skatteverket, Stockholm, SKV 234 utgåva 1, 2007 tillgänglig 
www.skatteverket.se/download/18.7856a2b411550b99fb7800061468/23401.pdf 
12 Larsson, Bengt, Revisorernas anmälningsskyldighet: Forskning om ekonomisk brottslighet, Stockholm: 
Brottsförebyggande rådet , BRÅ - Rapport 2004:4, 6-8 
13 Hibschweiler, A M, and Salzman, M L, Tread Carefully: What CPAs Should Know About Tax Fraud,  The tax 
adviser january 2009, 20-29 
14 Thorell, P. och Norberg, C. Revisionsplikten i små aktiebolag, 7 
15 Svensson, B, SOU 2008:32, 224-229 
16 Skatteverket, Skattefelskarta för Sverige :hur togs den fram och hur kan den användas, Stockholm: SKV 
Rapport 2008:1, 8 
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att det är just revisionen vilken idag ser till att hålla uppe kvaliteten bland företags 
redovisningar, utan att detta likväl kan ske på grund av förekomsten av professionell 
redovisningshjälp eller någon annan faktor. Svensson anser även att det inte finns något 
egentligt stöd för att den orena revisionsberättelsen tillför någon information för Skatteverket 
i dess verksamhet. 
 
Det finns även åsikter inom forskningen vilka bedömer införandet av revisorernas 
anmälningsplikt som ett politiskt verktyg istället för ett verktyg med avsikt att förebygga 
brottslighet och stärka trovärdigheten för revisorns och företagens arbete. Dessa faktorer till 
trots finns ändock i SOU 2008:32, för säkerhets skull, förslag till skattelagsstiftningen om 
kompenserande åtgärder för Skatteverket.17  
 
Baserat på diskussionen och remissvaren går göra en bedömning att den organisation vilken 
kan komma blir mest lidande av denna regelförändring är Skatteverket. I motsats till SOU 
2008:32 anser Skatteverket att slopandet kommer innebära högre kostnader på grund av ett 
ökat skattefel samt utökade resurser för Skatteverket. Samhällsekonomiskt är det en fråga om 
stora summor. Med tanke på slutsatsen i SOU 2008:32, att Skatteverket inte kommer att bli 
speciellt lidanden av en slopad revisionsplikt kontra de åsikter Skatteverket och andra 
intressentgrupper yrkar på, finns tydliga motsättningar. Vi kommer att undersöka vad dessa 
motsättningar grundas av, och därav försöka kartlägga revisionens roll inom Skatteverket och 
dess verksamhet. Den främsta kritiken vilken på förhand diskuteras är den inverkan den orena 
revisionsberättelsen har för Skatteverkets verksamhet. Svensson når i sin utredning fram till 
åsikten att den orena revisionsberättelsen är ett grundlöst verktyg i Skatteverkets verksamhet, 
ett faktum Skatteverket själva hävdar motsatsen till. Den information vilken idag finns 
tillgänglig angående den orena revisionsberättelsen är ytterst begränsad, och kommer därför 
att granskas relativt ingående i denna undersökning.  
 
Sammanfattningsvis kommer vi i denna undersökning att utgå ifrån att revisionsplikten 
kommer att slopas enligt de framlagda förslaget i SOU 2008:32 och i realiteten genomföras 
under 2010, vilket förslaget bygger på.18 Vi ämnar alltså primärt att undersöka den del av 
Skatteverkets vardag vilken idag bygger på och använder sig av revisionen och 
revisionsberättelsen i egenskap av ett verktyg i den dagliga verksamheten. Vi kommer även 
att utveckla den kritik Skatteverket lyfter fram mot lagförslaget och undersöka ifall 
Skatteverket på något annat sätt kommer att bli drabbade av lagförslaget. Närmast till hand 
ligger då att undersöka om den relation och kontakt Skatteverket och revisorn har, förutom via 
den orena revisionsberättelsen och revisorsavsägelsen, utgör ett ”indirekt” verktyg för 
Skatteverket i deras verksamhet. Ett verktyg vilket kan användas i informationssyfte. 

 
 
 
 
 
 
 
 
                                                
17 Svensson, B, SOU 2008:32, 14-16 
18 Ibid. 
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1.2 Problemformulering 
 
Studien kommer primärt att undersöka och utgå ifrån ställda huvudfrågeställning. För att 
besvara denna frågeställning kommer vi dock att använda oss av tre del-frågeställningar för 
att nå svaret på ställd huvudfrågeställning. 
 
Vilken nytta har Skatteverket av revision i den dagliga verksamheten? 
 

- Hur används reviderade årsredovisningar och revisionsberättelsen i urvals- 
och granskningsprocessen? 

- Hur ser relationen ut mellan Skatteverket och företagsrevisorn? 
- Vilka konsekvenser kan ett slopande av revisionsplikten leda till för 

Skatteverket? 
 
 
1.3 Syfte 
 
Undersökningens primära syfte är att från ett samhälls-/Skatteverksperspektiv undersöka 
vilken roll revisionen spelar i Skatteverket dagliga verksamhet.  
 
För att nå svar på vår ställda problemformulering kommer studien i ett sekundärt syfte försöka 
nå svar på ställda del-frågeställningar.    
 
 
1.4 Ordlista 
 
A-skatt - löntagare, pensionärer och näringsidkare vilka inte vill ha f-skattesedel, eller har fått 
den återkallad, betalar A-skatt.19 
 
Due Diligence -  företagsbesiktning, en noggrann granskning av bl.a. ett företags legala, 
finansiella och marknadsmässiga aspekter inför t.ex. ett beslut om företagsförvärv. En Due 
Diligence analys genomförs vanligen för att ge en presumtiv ägare en möjlighet att bilda sig 
en egen uppfattning om företaget samt för att kontrollera om den information vilken säljaren 
har lämnat stämmer överens med verkligheten.20 
 
F-skatt - tilldelas den som uppger sig bedriva eller ha för avsikt att bedriva näringsverksamhet 
i landet (4 kap 7 § SBL, Skattebetalningslagen). Inkomstdeklaration skall inlämnas till 
Skatteverket och skatter och avgifter redovisas att de är betalda. Med näringsverksamhet 
anses en verksamhet vilken kan bedrivas av fysisk person (enskild firma) eller av juridisk 
person ex. aktiebolag.21 
 
FA-skatt – för den vilken både har enskilda firma och anställning.22  
 
Gränsvärde - vilket EU fastställt. Detta är även det förslag SOU 2008:32 föreslår skall gälla i 
Sverige. Avser balansomslutning, nettoomsättning respektive antal anställda varav 4 400 000 

                                                
19 www.skatteverket.se 
20 www.ne.se 
21 www.skatteverket.se 
22 www.skatteverket.se 
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Euro för balansomslutningen, 8 800 000 Euro för nettoomsättningen och 50 st för antalet 
anställda. Lagförslaget omfattar att ifall två av tre gränsvärden uppfylls måste bolaget tillämpa 
revision. Observera att förslaget endast omfattar onoterade bolag.23 
 
SA-skatt – En särskild debiterad A-skatt. Avser preliminär skatt som inte kan tas upp genom 
skatteavdrag hos arbetsgivaren. Den består av skatt på utländska inkomster, 
förmögenhetsskatt eller fastighetsskatt.24 
 
Självdeklaration, deklaration - är de upplysningar som en skattskyldig fysisk eller juridisk 
person inlämnar till skattemyndigheten en gång varje år. Detta görs för att Skatteverket skall 
kunna bestämma hur mycket skatt den skattskyldige skall betala.25 
 
Skattebärare – är den som får bära bördan av skatten genom minskad konsumtionsmöjlighet. 
Denne kan naturligtvis ofta vara densamma som den skatteskyldige, med det behöver inte 
vara så. Den skatteskyldige kan avsiktligt eller oavsiktligt övervältra bördan av skatten på 
annan, som då blir skattebäraren.26 
 
Skattedeklaration - är den månatliga deklaration av moms och arbetsgivaravgifter som 
Skatteverket erhåller av  svenska näringsidkare.27 
 
Skatteobjekt – är den inkomst eller den omsättning eller den tillgång som skall blir föremål för 
beskattning. Definitionen av skatteobjekt knyter med andra ord an till skatteplikten enligt lag 
eller författning.28 
 
Skattesubjekt – är den som enligt lagar och författningar är skyldig att erlägga skatten. 
Synonymt med den skatteskyldige.29 
 
SME – små och medelstora aktiebolag.  
 
  
1.5 Uppsatsen disposition 
 
Problembakgrund 
Detta kapitel syftar till att ge läsaren kännedom för projektets bakgrund och dess 
utgångspunkter. Studiens underlag och diskussionsfrågor förs fram för att slutligen mynna ut i 
dess problemformulering och vidare studiens syfte.   
 
Teoretisk metod 
I den teoretiska metoden framförs en kartläggning av vår tidigare kunskap inom ämnet. Här 
presenteras även vårt förhållningssätt till de teoretiska bidrag vilka presenteras senare i 
studien. Kapitlet presenterar även studiens informationssökningsprocess samt kritik och 
synpunkter att ha i åtanke jämte de teoretiska bidrag vilka senare lyfts fram i undersökningen.   
 

                                                
23 Svensson, B, SOU 2008:32 
24 www.skatteverket.se 
25 www.skatteverket.se 
26 Rabe, Gunnar och Ingrid, Melbi, Det svenska skattesystemet Stockholm, Elanders Gotab 2007, 29 
27 www.skatteverket.se 
28 www.skatteverket.se 
29 www.skatteverket.se 
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Teori 
Det kapitel som i klassisk mening brukar benämnas teori kommer i denna undersökningen 
vara indelad i två olika delar, dels en Referensram samt en Teoretisk Referensram. 
Uppdelning har skett för att dels skänka struktur till undersökningen vilket kommer att 
underlätta för läsaren och dels för att innehållet i de båda delarna bättre klassificeras genom 
denna uppdelning. 
 
Referensramens innehåll kan beskrivas av en del historia i debatten kring slopandet av den 
svenska revisionsplikten, en del verksamhetsbeskrivning av dels Skatteverket som 
organisation samt Det svenska skattesystemet. Med hänsyn till att det material kapitlet bygger 
på inte går att styrka med empiriska undersökningar kallas denna del därav Referensramen. 
Informationen härstammar därav från rapporter och annat underlag från i huvudsak 
Skatteverkets egen verksamhet. 
 
I studiens referensram kommer först vi först att presentera grunden till debatten och 
lagförslaget om den slopade revisionsplikten. Denna redogörelse är av vikt för fortsatt 
förståelse inom ämnet och utgör startpunkten för undersökningen. Nästa avsnitt behandlar det 
svenska skattesystemet utifrån dagens lagstiftning. Här presenteras bas-principer i det svenska 
skattesystemet och företagsbeskattning. Detta följs upp med referensramen viktigaste avsnitt 
gällande Skatteverket. Tidigare avsnitt ligger till grund för förståelsen av Skatteverkets 
verksamhet vilket börjar på en övergripande nivå och sedan styrs in mer på Skatteverkets 
arbetsmetoder. Slutligen presenteras ett kort avsnitt angående revisorns anmälningsskyldighet. 
 
Vidare kommer studiens Teoretiska referensram i motsats att bygga på vetenskapliga artiklar. 
I den teoretiska referensramen kommer vi att diskutera Agentteorin i avseende att härleda 
revisionens betydelse och bakgrund. Nästa avsnitt behandlar sambandet mellan redovisning 
och beskattning i Sverige. Här redogörs i korta hur redovisning och beskattning förhåller sig 
till varandra och den vikt detta förhållande har inom Norden och framförallt Sverige. Nästa 
avsnitt behandlar Earnings Management och dess effekt inom företag, och betydelsen av 
Earnings Management ifall revisionsplikten kommer att avvecklas. Earnings Management 
bygger till stor del på sambandet Redovisning och beskattning och utvecklar därigenom 
resonemanget ytterligare.  Den teoretiska referensramen avslutas med ett avsnitt gällande Tax 
Compliance vilket behandlar små företags attityder till skattesystem. Eftersom studiens 
undersökningsområde kan anses relativt outforskat har det varit svårt att finna tidigare 
relevanta studier att lägga till grund för denna undersökning och de vetenskapliga artiklarna 
kommer istället att användas för att visa på närliggande undersökningar och studier. Närmast 
till hands är att presentera hur övriga länder anpassat sig till ett slopande av revisionsplikten, 
och slopandets inverkan på dessa länders skattesystem. Trots att revisionsplikten nyligen har 
slopats i närliggande länder ex. Finland och Danmark finns inga empiriska studier att tillgå 
om de effekter detta har lett till inom ämnesområdet. Studier från andra länder förutom 
Finland och Danmark är svåra att applicera till denna studie då relationen redovisning och 
beskattning inte är lika framstående i övriga länder som i norden och framförallt Sverige.30    
 
Praktisk Metod 
Syftet med detta kapitel är att belysa hur studien praktiskt har genomförts. Här presenteras 
förutsättningar för de empiriska observationer vilka genomförts i form av intervjuer.  
 
Empiri 

                                                
30 Blake, j et al, The relationsship between tax and accounting rules – The Swedish Case, European Business 
Review, 1997,  85-91 
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Under detta avsnitt presenteras undersökningens empiriska resultat. Avsnittet är uppbyggt 
genom en presentation av var respondent följd av en sammanställning av informationen från 
dennes intervju.   
 
Analys 
Trots studiens relativt omfattande referensram kommer studiens analys inte att kunna 
återkoppla till referensramen på ett företagsekonomiskt klassiskt manér. Studiens analys 
kommer på grund av detta inte att i nämnvärd omfattning återkoppla empiriska iakttagelser 
mot de teoretiska bidragen från den teoretiska referensramen. Vår analys kommer istället att 
jämföra de olika åsikter vilka på förhand presenterats i SOU 2008:32 och Skatteverkets 
remissvar till SOU 2008:32, och fastställa hur den empiriska verkligheten ser ut jämfört med 
den information vilken presenterats i undersökningens referensram och bakgrund.      
 
Avslutande diskussion 
Detta kapitel sammanfattar det resultat den analytiska delen bär fram och sammanfattar våra 
egna tankar gällande undersökningen. 
 
Sanningskriterier 
Studiens Sanningskriterier syftar till att ge en bild av undersökningens tillförlitlighet, dess 
giltighet samt dess praktiska användbarhet. 
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2. TEORETISK METOD 
 
 
Avsnittet beskriver studiens utgångspunkter. Här presenteras bl.a. författarnas förkunskaper, 
kunskapssyn samt angreppssätt.  
 
 
 
2.1 Ämnesval 
 
Båda undersökarna har vid tillfället för denna uppsats fördjupat sig i redovisning och de 
revisionskurser vilka erbjuds inom Umeå School of Business kursutbud på C- samt D-nivå. 
Under kursernas gång har olika infallsvinklar av ämnet redovisning korsat vår studiegång. 
Utanför skolans värld har den praktiska verkligheten samtidigt haft sin gång och är nu redo att 
ta ett stort steg i fråga om redovisning och kvalitetsgranskningen av denna, nämligen om och i 
sådana fall hur revisionsplikten för närmare än 96 procent av Sveriges aktiebolag skall 
avvecklas. Denna samhällsförändring är relativt stor, och inte minst stor för att ske inom 
ämnesområdet för redovisning och revision. En slopad revisionsplikt är väl sammanlänkad 
med vår utbildnings inriktning, även om denna studies infallsvinkel kan ses annorlunda än det 
innehåll vilket återspeglas i skolans kurser. Därav känns det otroligt intressant att få ta ett steg 
utanför kursutbudets innehåll och undersöka vilken inverkan revision har för olika intressenter 
förutom företagen själva.  
 
En faktor vi anser har påverkat vårt val av ämnesområde är givetvis det faktum att vi båda två 
har för avsikt att hålla på med redovisning och revision i framtiden. Andersson och 
Ingerström kommer efter avslutade studier att påbörja sina yrkesverksamma banor vid två 
revisionsbyråer i Sverige. Därav finns givetvis ett intresse att följa debatten om den slopade 
revisionsplikten. 
 
Den mest betydelsefulla anledningen till ämnesvalet går dock att finna i ämnesområdets 
relativt outforskade bakgrund. Under vår tidigare C-uppsats väcktes många tankar angåenden 
revisionens inverkan på andra samhällsorgan. Aktualiteten och motsättningarna vilka 
återspeglar Skatteverkets attityd mot SOU 2008:32 och den slopade revisionsplikten låg därav 
nära tillhands. Tidigt väcktes en förundran hos oss som undersökare hur åsikterna om 
revisionens betydelse kan vara så spridda mellan dessa två parter. Samhällsekonomiskt är det 
en fråga om stora summor och lämnar därför en intressant frågeställning att fördjupa sig i, hur 
uppfattningarna kan sprida sig på detta vis.  
 
 
2.2 Förkunskaper 
 
Vid studiens inledning var det ca. sju månader sedan undersökarna avklarat sin C-uppsats vid 
Umeå School of Business. Där kartlades i vilken mån kreditgivning bland de svenska 
storbankerna kunde påverkas av en slopad revisionsplikten för små och medelstora 
aktiebolag. Detta har givetvis påverkat vår syn på revisionsplikten i viss mån, och kan därav 
bidra till att vi redan har bildat oss en uppfattning om den slopade revisionspliktens betydelse. 
Dock anser vi inte att resultatet med denna studie har någon betydelsefull koppling med den 
undersökning vi nu kommer att genomföra. Vid undersökningen hölls kontakt med olika 
personer verksamma inom bankindustrin vilka framförde sina åsikter om den slopade 
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revisionsplikten. Dessa åsikter kan ha bidragit med en på förhand missriktad eller snedvriden 
bild av verkligheten. Vår ambition är ändock givetvis att inte medvetet bidra till någon 
missriktad bild av verkligheten.  
 
Nämnas skall givetvis också att läsarnas kunskaper inom ämnesområdet till största del har 
förvärvats under vår studietid vid Umeå School of Business. Den ram för verksamheten 
vilken bedrivs inom skolan har givetvis formats våra medvetanden och gett oss vetskap, 
objektiv eller inte är svårt att kartlägga, inom ämnesområdet. Den miljö, intern som extern, vi 
har vistats inom under dessa studieår kan ha bidragit till att forma våra medvetanden och 
tankeställningar inom ekonomins område, men åt detta finns inte mycket att göra. Vi vill bara 
klarlägga detta för läsaren, något att ha i bakhuvudet inom alla undersökningar. En slutsats 
och kartläggning av våra egna förkunskaper lyder att vi inte ser några problem till att tidigare 
erfarenheter vi tillskansat oss inom ämnet kommer att påverka denna studie i nämnvärd 
riktning.     
 
 
2.3 Källkritik 
 

”Utan tvivel är man inte riktigt klok.”31 
 
Historiskt sett har källkritik ofta refererats till kritisk granskning av undersökningars 
empiriska resultat.32 Syftet med det kritiska förhållningssättet till kunskap och värderingar 
anses i grunden vara sökandet efter nya och bättre lösningar. Kritik som ord uppfattas ofta 
negativt i vardagliga sammanhang, emellertid är dess syfte i positivt mening.33 Det är först 
under senare tid källkritik även kommit att omfatta undersökningars teoretiska bidrag. En 
kritisk granskning av teoretisk information är uppdelad i två olika faser:34 
 

1. Teorisökning 
2. Teorianvändning 

 
Fas 1, Teorisökning, sätter ramarna för vilka teorier som kommer att innefattas i en 
undersökning. En djupgående presentation av vilka teorier denna undersökning kommer att 
grunda sig på presenteras inom kapitel 3 och dess inledning. 
 
Fas 2, Teorianvändning, behandlar den kritiska granskningen av tillämpade teorier för att 
bilda studiens teoretiska ramverk. Den kritiska granskningen av dessa teorier bör enligt fas 2 
uppfylla tre väsentliga förhållanden – ursprung, den empiriska grunden samt aktualitet.35 I vår 
urvals- och granskningsprocess har vi försökt tillämpa dessa förhållanden för att 
undersökningens sekundära material skall hålla en hög tillförlitlighet. 
 
Undersökningens bakgrund samt teorikapitel bygger i främsta hand på tre olika delar.  
 
Del ett innefattar SOU 2008:32 samt den undersökning Thorell & Norberg framställt. Båda 
dessa källor är i högsta grad aktuella då de kan anses vara en del av kärnan inom debatten om 

                                                
31 Danielsson Tage, Samlade tankar från roten. Stockholm: Wahlström & Widstrand, 1986, 25 
32 Johansson Lindfors, Maj-Britt Att utveckla kunskap. Lund: Studentlitteratur, 1993,  23 
33 Hultén, Pernilla, Jens Hultman och Lars Torsten Eriksson, Kritiskt tänkande. Korotnan Ljubljana, Slovenien: 
Liber, 2007, 43-46 
34 Johansson Lindfors, Maj-Britt, 54-57 
35 Ibid. 
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ett avvecklande av revisionsplikten, vilket är anledningen att de får en sådan plats i vår 
undersökning. Dock bör det riktas kritik mot båda undersökningarnas bakgrund. Thorell och 
Norbergs undersökning är gjord på uppdrag av Svenskt näringsliv och huruvida den förhåller 
sig objektiv är en fråga vi upplåter till läsaren att bedöma. En viktig faktor att betänka är att 
undersökningen inte utgår ifrån om revisionsplikten bör avvecklas utan när ett avvecklande 
bör ske. Denna utgångspunkt stämmer även in på SOU 2008:32 vilken i sitt första skede var 
tänkt att undersöka om revisionsplikten borde avvecklas då en socialdemokratisk regering 
inledde diskussionen, till när och hur revisionsplikten skall avvecklas efter regeringsskifte 
mitt under undersökningens fortlöpande. Det bör även upplysas om att både SOU 2008:32 
samt Thorell och Norbergs undersökning inte bygger på vetenskapliga studier utan mer har 
karaktären av en granskning och kartläggning av intressenters och andra berördas åsikter.   
 
Del ett innefattar även ECON Pöyrys rapport ”Samhällsnyttan av revision”. Denna 
undersökning står i stark kontrast till de förslag vilka presenteras i SOU 2008:32 och Thorell 
& Norbergs undersökning. Noteras bör att ”Samhällsnyttan av revision” likaledes är skriven 
på uppdrag av en organisation med tydlig ståndpunkt i frågan, nämligen FAR SRS, och kan 
därav i viss mån betraktas i likhet med ett beställningsjobb. Denna studie bygger på vissa 
beräkningar, även om vi ställer oss frågande till vissa antaganden även i denna undersökning.  
 
Del två omfattar den offentliga information vilken presenteras i undersökningen angående 
dels Skatteverket och andra myndigheter och verksamheter. Dessa fakta bygger till största del 
på skriftligt publicerat material av Skatteverket, samt uppgifter återfunna via myndigheternas 
offentliga hemsidor. Övrig information är hämtad från promemorior och remissvar till SOU 
2008:32. Aktualiteten för denna information kan anses god då rapporterna uppdateras för 
varje år. Även myndigheterna hemsidor uppdateras löpande. Givetvis är det svårt att uttala sig 
om den empiriska verkligheten bakom den information vilken presenteras angående dessa 
verksamheter. Ursprunget till denna information är offentliga myndigheter, ett ursprung vilket 
givetvis kan vara vinklat i vissa avseenden. Dock är det svårt att gå till grunden med huruvida 
information om ursprung och empirisk verklighet är riktig, vilket gjort att vi klassificerat den 
information vi använt oss av trovärdig, om än vi saknar empiriskt stöd för detta.  
 
Del 3 omfattar främst de vetenskapliga artiklar undersökningen bygger på. Vårt fokus har 
varit att använda källor vilka har figurerat inom andra undersökningar och redan får anses 
hålla hög trovärdighet. Alla artiklar vilka använts har varit publicerade inom vetenskapliga 
tidskrifter och magasin och bygger på empiriskt underlag. Innan en artikel blir publicerad i 
dessa tidskrifter granskas artikel väldigt ingående, en granskning vilken får symbolisera hög 
trovärdighet och även ett godkänt från vår sida.36   
 
Specifik kritik kan riktas mot aktualiteten av Jensen & Mecklings Agentteoretiska härledning 
från 1976. Vi vidhåller dock att denna källa inom övrig forskning fortfarande anses viktig 
samt hävdar sin aktualitet med övrigt material. Artikeln är än idag vida refererad och 
exempelvis kan hänvisas till databasen ”Social Science Reaserch Network” där artikel är 
citerad 2131 gånger.37 Dock påpekas i litteraturen att det är viktigt att vara medveten om att 
källkritik inte är någon osviklig metod, och alltså inte är någon kungsväg till sanning.38  
En stor del av den information vi använder i denna studie bygger på Skatteverkets egna 
publikationer. Dessa är publicerade i första hand för att allmänheten skall kunna få en inblick 

                                                
36 Backamn, Jarl. Rapporter och Uppsatser. Studentlitteratur: Lund, 1998, 18 
37 Social Science Reaserch Network, tillgänglig http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=94043 
38 Thurén Thorsten, Sant eller falskt – metoder inom källkritik. Stockholm: Krisberedskapsmyndighetens, 2003, 
23-30  
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i verksamheten vilken bedrivs inom Skatteverket. Även om vi betraktar denna information 
med stor trovärdighet bör det upplysas om att den största delen av informationen kommer 
direkt från Skatteverket. Det har varit svårt att finna andra källor vilka beskriver Skatteverkets 
verksamhet vilket gjort att vi tvingats använda oss av detta material. 
 
Ett avsnitt i den teoretiska referensramen diskuterar attityder gällande Tax Compliance.  
Avsnittet baseras på en artikel av Ahmed och Braithwaite (”Understanding the Small 
Business Taxpayers”) och det empiriska materialet härstammar från Australien. Detta gör att 
det går ställa sig frågande till studiens överförbarhet och applicerbarhet till denna 
undersökning. Vår uppfattning är att undersökningen inte direkt är applicerbar till denna 
studie, dock finner vi resultatet i hög grad intressant och därav används artikel för att ge en 
fingervisning av tänkbara scenarios även i Sverige.    
 
 
2.4 Perspektiv 
 
Vilken funktion har egentligen en studies perspektiv? Svaret på frågan är tvetydigt men kan 
ändock öppna upp den uppfattning en individ har om begreppet. En definition på perspektiv är 
att:39 ”De avgränsar vad som alls är möjligt att se.” Med detta menas att perspektiv utgör 
ramen för den tolkning vi kommer att se och på detta sätt förmedlar dess innebörd. Vårt 
förhållningssätt till studiens perspektiv är att valt perspektiv kommer att spegla vad 
undersökaren kommer att nå för svar, den lägger an den väg uppsatsen kommer att färdas 
längs.  
 
Denna undersökning kommer att genomföras ur ett Skatteverks-/samhällsperspektiv. 
Skatteverket är en offentlig myndighet och arbetar på uppdrag för regeringen att driva in 
skatter. Det svenska skattesystemet i sin tur vilar på grundlagarna om att finansiera den 
offentliga verksamhet som finns inom Sveriges gränser.40  
 
 
2.5 Undersökarnas Kunskapssyn 
 
Vår kunskapssyn som undersökare speglar på vilket sätt vi ser och förhåller oss till kunskap. 
Denna studie är av tolkande karaktär, vilket i teorins värld brukar klassificeras som en 
hermeneutisk kunskapssyn.41  
 
Ordet Hermeneutik kommer från grekiskans två ord; hermeneia ”tolkning” och hermeneuin 
”tolka” och en svensk översättning kan således bli tolkningslära.42 Vad innebär detta då i 
praktiken? Det tidigare rådande paradigmet inom svensk samhällsforskning var traditionellt 
sett positivism, ett synsätt förknippat med det verkliga, det nyttiga, det säkra, det precisa samt 
det positiva.43 Vi kommer i denna undersökning inte att kunna klarlägga någon exakt sanning 
av det framtida scenario vi har för avsikt att undersöka. Ett led i detta är att vår analys av den 
empiriska verkligheten inte kommer att kunna klassificeras i antal, viktenheter, kronor eller 
ören. Däremot kommer vi, baserat på genomförda intervjuer, att analysera och tolka den 

                                                
39 Lindholm, Stig. Vetenskap, verklighet och paradigm. Stockholm: Almqvist & Wiksell Förlag AB, 1979, 120 
40 Löwnertz, Susanne, Skatteverket, De svenska skatternas historia. 1982 – 83, tillgänglig 
www.skatteverket.se/skatteverketsbroschyrer/117/1171.4.18e1b10334ebe8bc80001659.html 
41 Johansson Lindfors, Maj-Britt, 78-81 
42 Lindholm Stig, Vägen till vetenskapsfilosofin – En introduktion. Lund: Academia Adacta, 2000, 68-69 
43 Ibid, 54-55, 68 
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verklighet lagförslaget med en slopad revisionsplikt kan leda till. Vår tidigare kartlagda 
ambition kan indirekt beskrivas av problemområdet om det finns fog för den kritik vilken 
riktas mot SOU 2008:32, samt att undersöka vilka effekter detta kan få för Skatteverket och i 
slutändan samhällsmedborgarna. Vår ambition kan uttryckas i tre terminologiska uttryck 
hämtat från grekiskan. Vår ambition är:44  
 

• att säga eller uttrycka med ord, ”illuminera”, dvs. att i vid mening belysa 
betydelsen av revision i Skatteverkets verksamhet. 

• att förklara en situation som är varsebliven men inte fullt förstådd, dvs. att 
försöka analysera revisionens roll och inverkan hos Skatteverket samt  

• att översätta, i allmän mening från en kontext till ett annat, dvs. att försöka 
beskriva hur det outtalade förhållandet mellan revisorn och Skatteverket 
företer sig.  

 
 
2.6 Angreppssätt 
 
Inom den samhällsekonomiska forskningen anses i många fall en hermeneutisk kunskapssyn 
höra samman med ett induktivt angreppssätt. Därav kan det tyckas naturligt att på grundval av 
vår hermeneutiska kunskapssyn använda sig av ett induktiv angreppssätt. Vid ett sådant 
förfarande ämnar vår undersökning gå från den empiriska verkligenheten mot att formulera ny 
teori.45 Vi kommer dock att bryta mot denna väl sammanlänkade forskningsprocess och 
istället använda oss av ett deduktivt angreppssätt. Vad finns det då för anledning till detta val? 
Som relativt oerfarna undersökare anser vi oss inte besitta de nödvändiga kunskaper en 
undersökare behöver för att kunna konstruera ny teori utifrån empiriska observationer. Dels 
känner vi att undersökningen ur den synvinkeln inte är tillräckligt omfattande att det 
empiriska materialet är tillfylles för att nå en fas av teorikonstruktion, samtidigt som 
undersökningens tidsrymd inte är tillräcklig för ovan nämnda kriterier. Om en studie och dess 
forskare skall kunna tillgodoräkna sig erkännandet för att ha utvecklat egen teori krävs många 
beslut, stort mod i kombination med en arbetsam process av dels datainsamling som 
tolkningsarbete,46 kriterier vi inte till fullo kommer att kunna leva upp till i denna studie.  
 
I undersökningen kommer vi följaktligen att växla från en teoretisk bas mot den empiriska 
verkligheten. Med detta är vår ambition att sätta oss in i referenslitteratur inom ämnet, för att 
sedan kunna undersöka hur väl denna stämmer överens med verkligheten, samt kartlägga de 
områden den teoretiska basen idag inte belyser. Vi kommer ändock inte stänga dörren mot att 
undersökningen kan komma att generera nya svar inom undersökningsområdet, och alltså ur 
ett forskningsperspektiv generera ny kunskap och teori. När en sådan växelverkan sker mellan 
den teoretiska och empiriska verkligheten finns ett begrepp inom forskningsvärlden som går 
under namnet ”Den gyllene medelvägen”, ett begrepp som speglar denna undersöknings 
karaktär på ett bra sätt. Inom detta synsätt leder en hermeneutisk kunskapssyn till att 
undersökaren i enlighet med en deduktiv ansats begynner i teorin, kontrollerar denna mot den 
empiriska verkligenhet och i slutändan har möjligheten att gå tillbaka till teorin och fylla i 
samt omformulera denna utifrån den empiriska verkligheten.47 Ett konkret exempel på denna 
växelverkan sker när vi exempelvis i studiens referensram beskriver hur Skatteverkets 
urvalsprocess är uppbyggd. Detta är en teoretisk beskrivning Skatteverket på egen hand 
                                                
44 Lindholm Stig, Vägen till vetenskapsfilosofin – En introduktion, 115 
45 Johansson Lindfors, Maj-Britt, 55 
46 Ibid. 59 
47 Ibid. 
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konstruerat. Denna urvalsprocess undersöker vi sedan på empirisk väg för att i analys och 
slutsats gå tillbaka, jämföra och dra slutsatser om denna process tillsynes sker i enlighet med 
den teoretiska beskrivningen av urvalet.        
 
 
2.7 Insamling av sekundärkällor 
 
Undersökningens insamlingsprocess av sekundärmaterial har främst utgått ifrån de databaser 
och sökvägar tillhandahållna genom Umeå Universitetsbibliotek och dess databaser. 
Sekundärmaterialet grundar sig enligt tidigare till största del på tre olika delar av material: 
 

• Del 1: SOU 2008:32, Thorell & Norbergs undersökning ”Nyttan av revision 
i små aktiebolag” samt ECON Pöyrys rapport ”Samhällsnyttan av revision”. 

 
• Del 2: Offentlig information och publikationer från Skatteverket och andra 

myndigheter. 
 
• Del 3: Vetenskapliga artiklar.    

 
Information inom Del 1 finns tillgänglig via vanliga sökmotorer i form av tex. Google. För att 
finna undersökningarna används sökord i enlighet med undersökningarnas namn, dvs. SOU 
2008:32 och ”Nyttan av revision i små aktiebolag” samt ”Samhällsnyttan av revision”. 
 
Information till Del 2 har vi hämtat främst genom Umeå Universitets sökmotor för litteratur, 
ALBUM, och de aktuella myndigheternas hemsidor. I ALBUM har vi använt oss av sökord i 
likhet med:  
 
 
 Svenska   Engelska 

Skatteverket    Tax Compliance 
Revisionsplikt   Auditing and tax 
Revisorns anmälningsskyldighet Agency Theory 
Agentteori    Tax Authority 

 Redovisning och beskattning Accounting and tax 
 
 
För att erhålla ett högre antal träffar har vi även laborerat med sökordens ändelser. Övrigt 
material från del två har ursprungligen inhämtats från Skatteverkets hemsida och länkar till 
övriga intressenter och myndigheter till Skatteverkets verksamhet. 
 
Del 3 omfattar vetenskapliga artiklar. För att finna relevant material har vi främst brukat oss 
av sökmotorerna ALBUM, Business Source Premier, Emerald Fulltext samt Google. 
Karaktäriserande sökord har använts i enlighet med sökord för del 2. 
 
Vår handledare Tobias Svanström har även i viss mån kunnat bidra med viktiga hänvisningar 
till sekundärlitteratur inom ämnet. Även Professor Stefan Sundgren har bidragit med relevanta 
artiklar inom ämnet. Ytterligare en viktig källa i informationssökningen har utgjort av den 
nätbaserade versionen av Tidskriften Balans (FAR SRS). Tidningen är publicerad av FAR 
SRS och innefattar många intressanta artiklar vilka bl.a. behandlar den slopade 
revisionsplikten och processen med dess avveckling. Upplysas bör också att till nämnda C-
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uppsats genomfördes en liknande informationssökning inom ämnet. Detta har till stor del 
underlättat arbetet och gjort att vi kunnat rikta vår sökning mot de källor vi på förhand visste 
har publicerat material i frågan.  
 
En komplett informationssökning upphör inte förrän ”ingen ny information framkommer om 
en viss kategori eller ett visst ämne”. Det teoretiska begreppet för detta kallas Teoretisk 
mättnad.48  Detta begrepp är av en komplex natur och dess innebörd kan vara svår att uppnå i 
denna begränsade studie. Att inhämta sådan mängd information att fortsatt sökande inte 
genererar i någon ny information anser vi i det närmaste omöjligt, speciellt vid denna 
undersökning där Skatteverkets verksamhet i sig får ses ytterst vidsträckt. Vi har arbetat 
utifrån syntesen att nå tillräcklig kunskap och information vilket möjliggjort ett fortskridande 
av undersökningen. Självklart går det argumentera för en expansion av den teoretiska 
referensramen, huruvida anser vi att en forskare vid något tillfälle bör gå vidare i 
undersökningsprocessen och lämna informationssökningen därhän.      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                
48 Bryman Alan och Emma Bell, Företagsekonomiska forskningsmetoder. Malmö: Liber Ekonomi, 2005, 351 
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3. REFERENSRAM 
 
 
Studiens referensram syftar till att beskriva bakgrunden till den slopade revisionsplikten, det 
svenska skattesystemet samt Skatteverkets verksamhet. 
 
 
 
3.1 Undersökningsområde 
 
För att belysa studiens problemområde har vi konstruerat Figur 1 vilken närmare förklarar 
vad vi ämnar undersöka i uppsatsen. Revisionens roll samt revisorns arbete och relation till 
Skatteverket kan vara svårt att beskriva. Enligt vår kartläggning finns det ett par närbesläktade 
områden mellan Skatteverket och revisorn där revisionen och revisorn har en inverkan på 
verksamheten.  
 
Den primära grunden kommer att sättas i undersökningsområde 1 i Figur 1. Därav kommer 
den primära undersökningen att behandla hur reviderade årsredovisningar används i 
Skatteverkets verksamhet, och därigenom urvalsprocessen till vilka bolag Skatteverket 
granskar utförligare. Det är inom detta undersökningsområde SOU 2008:32 anser att 
revisionen och den orena revisionsberättelsen inte har någon egentlig inverkan på 
Skatteverkets verksamhet. I motsats till detta anser Skatteverket att revisionen är viktig för 
verksamheten. Av problemformuleringen kommer den första delfrågan att besvaras inom 
detta undersökningsområde.   
 
Problemformuleringens andra delfråga gör gällande om kontakten mellan revisorn och 
Skatteverket även den utgör ett verktyg Skatteverket kan förlora genom en slopad 
revisionsplikt. Undersökningsområdet kommer att behandla den kontakt revisorn har med 
Skatteverket, dels genom sina klienter och dels från Skatteverkets sida genom de rapporter 
Skatteverket får ta del av från revisorns arbete. Detta undersökningsområde återspeglas i 
Figur 1 under område 2. 
 
Område 3 återfinns inte i ställd problemformulering och behandlar revisorernas 
anmälningsplikt. Vi kommer därav inte att undersöka detta område i nämnvärd omfattning.  
Revisorernas anmälningsplikt speglas inte i samma utsträckning av den kritik vilken riktas 
mot ett slopande av just revisionsplikten. Dock åberopas även Revisorernas anmälningsplikt 
en avveckling enligt SOU 2008:32. Eftersom revisorernas anmälningsplikt är nära förknippat 
med revisionens betydelse för samhället anser vi ändock att ämnesområdet är intressant att 
presentera för läsaren och vi kommer därav att göra en kort beskrivning av området. Vissa 
frågor till kommande intervjuerna kommer att tangera detta ämne, och på grund av detta får 
även område 3 en indirekt relation till vår problemformulering. Revisorns 
anmälningsskyldighet kan ses som en del av revisorns nuvarande arbete och blir därav direkt 
förknippat med revision.     
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Figur 1. 

 
 

 
3.2 Revisionspliktens avreglering 
 
Avvecklingen av revisionsplikten är studiens utgångspunkt och grundar sig i EU:s 
förhoppning om att minska den administrativa bördan för företag inom regionen. Detta har 
möjliggjort att även Sverige har fört fram diskussionen om en slopad revisionsplikt, vilket är 
viktigt att ha en insikt om inför kommande delar. Med detta i åtanke kommer vi därav inleda 
referensramen med en presentation av den slopade revisionspliktens grunder.   

 
“The European Council of 8/9 March 2007 underlined that reducing 
administrative burdens is important in boosting Europe's economy, 
especially given the potential benefits this can bring for SMEs. It 
stressed that a strong joint effort of the European Union and the 
Member States is necessary to reduce administrative burdens within 
the EU.”49 

 
Citatet är hämtat från EU kommissionens hemsida och beskriver ett av EU:s långsiktiga mål 
dvs. att minska den administrativa bördan för företag inom regionen för att öka 
konkurrenskraften samt nå en ökad globalisering. Bakgrunden till revisionspliktens eventuella 
avveckling i Sverige går att hitta i artikel 51 i EG-rättens fjärde bolagsdirektiv. I direktivet 
framgår att revision skall vara lagstadgad för alla medlemsländer men att länderna 
självständigt kan välja att befria SME från att behöva anlita en revisor. Detta är en bidragande 
orsak varför diskussionen går het i Sverige och att en eventuell avreglering av revisionsplikten 

                                                
49 European Commission. http://ec.europa.eu/index_en.htm 
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ligger framför vår dörr. Gränsvärdena enligt EU för bolag vilka inte är tvungna att anlita en 
revisor är satta till 50 anställda, en omsättning på 8,8 miljoner euro samt 4,4 miljoner euro i 
balansomslutning, där bolag vilka uppfyller två av dessa tre kriterier måste anlita en revisor.50 
Detta gäller dock enbart onoterade bolag, då noterade bolag alltid har en revisor. Kärnan till 
revisionspliktens ”vara eller icke vara” anses bero på två faktorer, dels den internationella 
påverkan av revisionsområdet och dels att regeringar runt om i världen försöker gynna 
företagsklimatet med regelförenklingar, ett mål även den svenska regeringen strävar efter att 
uppnå.51 
 
Huvudargumentet för att slopa revisionsplikten är den kostnadsbesparing företagen är 
beräknade att göra ifall alla företag väljer att inte tillämpa revision. Denna kostnad är 
beräknad till 5,8 miljarder kronor. Det bör emellertid belysas att dessa beräkningar har skett 
på initiativ av regeringen och bygger i mångt och mycket på den argumentationen regeringen 
för. En rapport utförd av Econ Pöyry, på uppdrag av FAR SRS, visar inte alls på lika stora 
kostandsbesparingar jämfört med statens utredning.  I rapporten framgår att revisionsplikten 
är en kostnad för samhället, men att den inte anses särskilt stor. De hävdar att revisionsplikten 
har många positiva aspekter och ifall den avvecklas kommer dessa att försvinna, och när de 
positiva effekterna försvinner måste dessa tas med i beräkningarna.52 I rapporten framgår att: 
 

”Vid en avveckling uppstår externa samhällsekonomiska kostnader 
som skall ställas mot den ökade välfärden. Även om dessa är svåra att 
närmare kvantifiera bedöms de vara betydande.”53 

 
I den statliga utredningen framgår det att revisionsplikten skall upphöra och valet att ha 
revisor skall bli frivilligt för SME. Detta skall ge konkurrensfördelar för svenska företag 
jämte andra företag internationellt, eftersom höga kostnader plikten idag framkallar för små 
bolag försvinner. De negativa sidor rapporten för fram beskrivs svårare att förutspå samt 
beräkna. Diskussionen om när lagförslaget kan träda i kraft var inledningsvis satt till juni 
2009. Skatteverket motsatte sig dock detta förslag och hävdade att de inte hade hunnit 
förbereda sig under denna tid. Det nya regelverket rekommenderas nu att börja gälla från juli 
2010 med tillämpning från och med det räkenskapsår vilket börjar närmast efter den 30 juni 
2010.54 
 
Idag finns ca. 250 000 registrerade aktiebolag i Sverige. Det är dock svårt att utreda i hur stor 
utsträckning det bedrivs en aktiv verksamhet i dessa företag. Enligt studien framtagen av 
Thorell Norberg anses det existera 140 000 – 150 000 bolag i Sverige vilka kan härledas till 
kategorin mikroföretag. Detta gör att cirka 80-85 % av alla företag kan ingå i denna kategori, 
och därav kan Sverige i hög grad förknippas med ett småföretagarland. 55 Nedan följer en 
jämförelse med två av Sveriges grannländer, vilket bevisar att Sverige består av många små 
företag. Ur tabellen går att utläsa att ifall Sverige antar en (obs. i hög grad låg) övre gräns på 
1 500 000 kr i omsättning, vilket är lägre än både Danmark och Finlands gränsvärde, kommer 
förslaget omfatta betydligt fler företag än för grannländerna. Vi bör framhäva att detta endast 
är ett exempel på att Sverige har relativt många små företag kontra övriga jämbördiga länder, 
och att tabellen inte har någon korrelation med de föreslagna gränsvärdena. 

                                                
50 European Commission. EEG 51/78/660 
51 Thorell Per och Claes Norberg, Går det att försvara revisionsplikten?, Tidskriften Balans nr 3 2005, 19-23 
52 Econ Pöyry 1-2 
53 Ibid.  
54 Svensson, B, SOU 2008:32, 13 
55 Thorell, P. och Norberg, C. Revisionsplikten i små aktiebolag , 1-4 
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En jämförelse Danmark, Finland och Sverige.56 
 
 Danmark Finland Sverige 
Gräns för rev. Plikt - 
Omsättning i SEK  

3 700 000 1 800 000 1 500 000 
(Antagande) 

Antal bolag som 
undantas från rev. 
plikt 

75 000 67 000 188 000 

% av totalt antal 
bolag 

41 % 
(184 000) 

37 % 
(179 300) 

59 % 
(320 000) 

 
 
I utredningarna har det flitigt diskuterats vilka gränsvärden Sverige skall tillämpa för en 
lagstadgad revision. Svensson menar att Sverige kan sätta gränsen direkt vid de direktiv EU 
utfärdat. Denne hävdar att det inte finns teoretisk eller praktisk erfarenhet från andra länder 
vilket skulle antyda att det vore bättre att utföra en avveckling stegvis.57 
 
Tidigare i denna uppsats har det påpekats att SOU 2008:32 inte får stöd av de intressenter 
vilka lämnat remissvar på utredningen. Kritik riktas även mot de gränsvärden undersökningen 
fastställer. Generalsekreteraren för FAR SRS har riktat skarp kritik mot förslaget.  
 

”Det har under den svenska utredningen inte framkommit något 
förhållande som visar att Sverige har särskilda förutsättningar att 
kunna slopa revisionsplikten genom en ”Big Bang”. Det kan bli en 
kaotisk övergång som riskerar att skapa bekymmer och krångel för 
hela näringslivet, snarare än förenkling.”58 

 
Små och medelstora företag i Sverige och deras inställning till en slopad revisionsplikt 
undersöktes av Tobias Svanström 2008 och resultatet publicerades i dennes 
doktorsavhandling. I avhandlingen presenterades resultatet att två tredjedelar av de undersökta 
företagen kommer att välja revision även om lagen försvinner. Av undersökningar från andra 
länder där revisionsplikten avskaffats visar det sig att fler bolag väljer bort revisionen med 
tiden.59 
 

3.2.1 Norge  
 
I Norge förs likaså en debatt huruvida den norska revisionsplikten ska avvecklas. En offentlig 
utredning (NOU 2008:12 ”Revisjonsplikten for små foretak”)60 tillsattes under 2007 för att 
utreda om det finns anledning att avveckla revisionsplikten. Observeras bör att 
undersökningen, till skillnad från SOU 2008:32 inte utgår ifrån att slopandet skall ske utan 
ifrån om det finns anledning till att slopa revisionsplikten. En utgångspunkt vilka givetvis 
                                                
56 Rudén Urban. Revisionsplikten. Nordstedts juridik, 2007 
57 Prceht, Elisabeth, Slopad revisionsplikt i 96 procent av aktiebolagen, Tidskriften Balans,  nr 4, 2008, 
tillgänglig www.tidskriftenbalans.se/article.asp?articleID=3273 
58 www.farsrs.se 
59 Svanström, Tobias. Revisions och rådgivning: efterfrågan, kvalité och oberoende, Umeå: Umeå School of 
Business, 2008 
60 NOU 2008:12, Revisjonsplikten for små foretak tillgänglig  
www.regjeringen.no/nb/dep/fin/pressesenter/pressemeldinger/2008/utredning-om-
revisjonsplikt/revisjonspliktutvalgets-utredning--nou-2.html?id=519379 
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utgör en väsentlig skillnad när det handlar om vilket resultat utredningarna når. Ur NOU 
2008:12 går att utläsa:61 

 
“The majority of the committee is in favour of preserving statutory 
audit for all limited liability companies. The majority place conclusive 
importance on the importance of statutory audit for the correct 
calculation of taxes and duties and the prevention and exposure of 
white-collar crime.” 

 
En grov jämförelse undersökningarna emellan (SOU 2008:32 och NOU 2008:12) visar på 
tydliga olikheter mellan ländernas syn på revisionens betydelse för samhället och företagarna. 
De slutsatser vilka återfinns i NOU 2008:32 värnar, i hög grad samstämmigt, om att 
revisionsplikten i Norge skall vara kvar. Detta grundar sig främst i devisen om revisionens 
betydelse i skattesammanhang och revisionens betydelse i fråga om preventivt 
brottsförebyggande inom eko-området. Vidare anses revision bidra med en stor nytta för 
företagarna själva, och att ett avvecklande av lagstadgat istället kan bidra till ökade 
transaktionskostnader hos företagen.62 Denna undersökning går mer eller mindre ”stick i stäv” 
mot den svenska utredningen och föranleder frågor huruvida två länder med liknande 
förutsättningar och ekonomiska klimat når vitt skilda slutsatser inom samma ämnesområde?  
 
 
3.3 Det Svenska Skattesystemet 
 
Den verksamhet vilken bedrivs inom Skatteverket handlar till stor del om att kontrollera och 
driva in de skatter vilka regeringen har avsett för vårt samhälle och våra samhällsmedborgare. 
För att läsaren skall få en förståelse för vilka skatter detta handlar om, speciellt 
företagsskatter, och hur dessa hänger ihop med reviderade årsredovisningar kommer vi 
härmed att presentera Det svenska skattesystemet, med inriktning mot företag. Vi kommer att 
redogöra för grunderna med skattesystemet och dess inriktning mot företag samt härleda 
varifrån skatterna kommer, vilka skatter det är fråga om och hur dessa skatter är kopplade till 
Skatteverkets verksamhet.  
 

3.3.1 Ursprung och struktur 
 
Grundvalen för all beskattning är att samhället har åtagit sig vissa samfällda uppgifter, vilka i 
sin tur kräver finansiering.63 Den grundläggande uppgiften med det svenska skattesystemet är 
således att finansiera offentliga utgifter.64 För att kunna leverera samhällsmedborgarna den 
maximala nyttan av skattepengarna är det viktigt och av allmänhetens intresse att detta sker på 
ett så effektivt sätt som möjligt.65 Skattesystemet brukar även tilldelas 3 kompletterande 
huvuduppgifter:66 
  

• att skapa samhällsekonomisk balans 
• att fördela inkomsterna rättvist 

                                                
61 NOU 2008:12, Revisjonsplikten for små foretak  
62 NOU 2008:12, Revisjonsplikten for små foretak  
63 Rabe, Gunnar och Ingrid, Melbi, 21 
64 Skatteverket. Skatter i Sverige – Skattestatistik årsbok 2008  
65 Skatteverket. Kartläggning av verksamhetens inriktning 2006-2012, 4 
66 Skatteverket. Skatter i Sverige – Skattestatistik årsbok 2008 
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• att fördela resurserna effektivt   
 
Skattesystemet är uppbyggt utifrån ett flertal grundläggande principer varav vi presenterar de 
två principerna vi finner mest betydelsefulla: 

 
• Skatteförmågeprincipen – en princip vilken bygger på att skatten skall betalas efter de 

skatteskyldiges förmåga att betala skatt.67 En konsekvens av detta blir att endast den 
med förmåga att betala skatt är skyldig att erlägga skatt.68  

 
• Intresseprincipen – en princip vilken bygger på att skatteuttaget ska bindas till olika 

gruppers intresse av olika slag av offentlig verksamhet.69 Detta innebär i sin tur att var 
och en skall betala skatt i förhållande till den nytta han eller hon har av samhällets 
tjänster.70  

 
Indelningsgrunderna och klassificeringen på de olika skatterna inom det svenska 
skattesystemet bygger på en distinktion mellan fyra olika indelningsområden. En distinktion 
gör mellan skatt på arbete och skatt på kapital, och en distinktion görs mellan indirekt skatt 
och direkt skatt. Indirekta skatter har som utgångspunkt att varor och tjänster omsätts och 
består av skatter som moms och punktskatter (t.ex. på alkohol och tobak). I motsats menas 
med direkta skatter den skatt vilken har sin utgångspunkt från inkomster samt förmögenheter. 
Den slutliga indelningsgrunden brukar ställas upp som Direkta och indirekta skatter på arbete 
och kapital.71 En tydligare distinktion kan göras mellan indirekt skatt och direkt skatt, en 
distinktion som gör inom alla västerländska skattesystem. En direkt skatt är en skatt, där 
skattesubjektet och skattebärare avses vara en och samma person. Skattesubjektet skall alltså 
vid en direkt skatt själv bära bördan av skatten genom minskade konsumtionsmöjligheter. 
Exempel på en direkt skatt är de statliga och kommunala inkomstskatterna. En indirekt skatt 
är en skatt där skattesubjekt och skattebärare inte avser att vara en och samma person. 
Avsikten är alltså att skattesubjektet skall övervältra bördan av skatten på annan person. Den 
skatt som bäst förklarar detta förhållande är den sk. Mervärdesskatten.72   
 
Dessa indelningsgrunder gäller för alla skatter Verket driver in. För att specificera regler 
gällande företag och dess beskattning kommer vi att analysera detta område mer ingående. 
Den princip företagsbeskattningen utgår ifrån har sin utgångspunkt i företags 
bokföringsmässiga resultat, samt att beskattningen skall vara neutral i förhållande till olika 
företagsformer. Företagsstrukturen i Sverige domineras av associationsformerna enskilda 
firmor och aktiebolag. Associationsformen aktiebolag är ett eget skattesubjekt och beskattas 
själv för sina inkomster. (6 kap 3§ IL). Aktiebolagen är föremål för ekonomisk 
dubbelbeskattning dvs. bolaget beskattas alltså först för de vinster som generats i bolaget, 
därefter beskattas aktieägarna för utdelning från bolaget alternativt vid försäljning av aktierna 
i bolaget (42 kap 1§ IL).73  
 

                                                
67 Skatteverket. Skatter i Sverige – Skattestatistik årsbok 2008 
68  Rabe, Gunnar och Ingrid, Melbi, 34. och Artsberg, K, The link between commercial accounting and tax 
accounting in sweden, Lund: Lund University, The European Accounting Review, 1996, 795-814 
69 Skatteverket. Skatter i Sverige – Skattestatistik årsbok 2008 
70  Rabe, Gunnar och Ingrid, Melbi, 44 
71 Skatteverket. Skatter i Sverige – Skattestatistik årsbok 2008 
72 Rabe, Gunnar och Ingrid, Melbi, 29 
73 Ibid, 242 
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Företagsbeskattning, eller även kallat inkomst av näringsverksamhet, bygger på ett par 
speciellt viktiga områden och skatter. Dessa är bland annat bolagsskatt, det vill säga den 
statliga inkomstskatten för juridiska personer, vilken hänförs till skatt på kapital. Ett område 
går under namnet övriga skatter på inkomster av näringsverksamhet vilka är hänförliga till 
skatt på arbete. Den grundläggande principen när det gäller företag och dess beskattning 
bygger på det skattemässiga resultatet, vilket i sin tur utgår ifrån företagens 
bokföringsmässiga resultat. En till princip vilken tillämpas inom företagsbeskattning är att 
den i möjligaste mån skall vara neutral oberoende av associationsform.74  
 
 
3.4 Skatteverket 
 
För att kunna besvara studiens problemformulering samt syfte kommer vi nu att göra en 
fördjupad genomgång av Skatteverkets organisation, vilket blir det mest centrala underlaget i 
referensramen.  
 

3.4.1 Verksamhetsbeskrivning 
 

”När den svenska staten uppkom fick landet sina första skatter, som 
gick till kungamaktens underhåll och krigståg. Så småningom blev 
dessa skatteprestationer stående skatter och nya skatter infördes 
också. Stormännen fick skattebefrielse och det värdsliga frälset 
skapades. Fogdar placerades ut i slottslän och hade i uppdrag att 
driva in skatterna.”75 

 
Skatteverket är en statlig förvaltningsmyndighet med ansvar att driva in skatter,  ansvar för 
folkbokföringen samt ansvar för hantering av bouppteckningar.76 Skatteverkets huvudsakliga 
arbetsuppgifter innefattar arbete med att hantera skatteärenden för medborgare och företag, 
ärenden gällande folkbokföring, fastighetstaxering samt bouppteckningar. Skatteverket har 
även en del av verksamheten förlagd till brottsutredningar. Skatteverket har i dagsläget ca. 
11 500 anställda uppdelade inom sju skatteregioner på ett 100-tal orter inom landet.77 
 
Det aktiva arbetet inom Skatteverket handlar främst om aktiviteter kring information, löpande 
ärendehantering och kontroll. De stora övergripande målen med verksamheten är att minska 
det s.k. skattefelet vilket beskrivs mer ingående nedan. Arbetet koncentreras även till att 
identifiera problem och risker och verksamhetens resurser koncentreras sedan till områden 
med en hög risk. Andra stora satsningar inom Skatteverket görs bland annat för att minimera 
genomströmningstider och att få fler skattebetalare att deklarera i rätt tid, gärna genom 
Internet eller telefon. Storleksordningen på Skatteverkets löpande verksamhet kan 
exemplifieras med 2007 års siffror. Under året hanterades cirka 18 miljoner deklarationer och 
redovisningar, 86 miljoner kontrolluppgifter och 2 miljoner näringsblanketter. 78 
 

                                                
74 Skatteverket. Skatter i Sverige – Skattestatistik årsbok 2008 
75 Löwnertz, Susanne, Skatteverket   
76 Skatteverket, Allt om Skatteverket, tillgänglig, 
www.skatteverket.se/omskatteverket/allmantomskatteverket.4.906b37c10bd295ff4880004337.html 
77 Skatteverket årsredovisning, 2007 
78 Ibid. 
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3.4.2 Skattekonto 
 
Sedan år 1997 skall enligt lag Skatteverket upprätta ett skattekonto för alla skatteskyldiga i 
landet.79 Detta skattekonto utgör grunden för alla skattetransaktioner och alla transaktioner 
bokförs på detta skattekonto dvs. varje enskild betalning den skatteskyldige utför. På kontot 
debiteras skatter löpande, exempelvis F-skatt, SA-skatt , avdragen skatt, arbetsgivaravgift och 
moms. Det den skatteskyldige redovisar i skattedeklarationen rapporteras löpande på 
skattekontot.80 Skattekontosystemets grundprincip är att de summor vilka blir inbetalda skall 
redovisas utan någon inbördes avräkningsordning mellan olika skatter och avgifter på 
kontot.81 Om det förekommit någon transaktion görs en avstämning månadsvis.82 En 
avstämning på samtliga konton görs minst en gång per år då det genomförs en avstämning av 
preliminär skatt och slutlig skatt. 83 
 

3.4.3 Skattefel  
 
Skatteverket beräknar varje år skattefelet vilket är en viktig del i Skatteverkets verksamhet. 
En stor del av arbetet inom Skatteverket syftar till att minska skattefelet. I demokratisk 
ordning beslutats årligen att skatter skall betalas, och Skatteverket har i uppgift att driva in 
dessa skatter. Att mäta skattefelet är ett sätt att värdera hur väl Skatteverket sköter sitt 
uppdrag att indriva skatter. Att företag och privatpersoner betalar de skatter vilka beslutats av 
riksdag, landsting och kommuner är viktigt för att bevara förtroende för samhällets 
institutioner i allmänhet och speciellt då för skattesystemet.84 Företag ska varje år betala in 
skatt på sitt bokföringsmässiga resultat till svenska staten. Den skatt vilken inte betalas in pga. 
fel, fusk eller misstag klassificeras tillsammans med undanhållen skatt av privatpersoner till 
skattefelet.85 
 

”Skattefelet är skillnaden mellan den skatt som skulle ha blivit fastställd 
– om alla skattebetalare redovisade alla sina verksamheter och 
transaktioner korrekt – och den skatt som i praktiken fastställs.”86 

 
I skattefelet ingår allt från rena misstag till avsiktliga skattebedrägerier. Skattefelet bygger på 
uppskattningar med hjälp av en mängd olika källor och data från flertalet år vilket leder till att 
skattefelet inte är någon exakt siffra. Skattefelskartan skall därför inte ses som någon 
ögonblicksbild av skattefelet utan visar vilken kunskap Skatteverket har om dagens skattefel. 
Därav är det inte lämpligt att mäta och jämföra förändringar av skattefelet över tid.87 De 
uppskattningar Skatteverket har gjort ska ligga till grund för Skatteverkets diskussioner för att 
minska felen.88 Nedan presenteras en bild av skattefelskartan från 2007. 
 
 
 
                                                
79 Skattebetalningslagen, 3 kap. 5 § 
80 Almgren Karin och Börje Leidhammar, Skatteprocessen, Stockholm: Nordstedts Juridik, 2004, 84 
81 Ibid. 
82 Skattebetalningslagen 3 kap. 6§ 
83 Almgren Karin och Börje Leidhammar, 84 
84 Skatteverket, Skattefelskarta för Sverige :hur togs den fram och hur kan den användas, 1 
85 Skatteverket årsredovisning, 2007, 8 
86 Ibid. 
87 Skatteverkets, Skattefelskarta för Sverige :hur togs den fram och hur kan den användas, 1,  26-27 
88 Skatteverket årsredovisning, 2007, 8 
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När Skatteverket beräknar skattefelet samt hur stort belopp av skattefelet vilket hänför sig till 
en viss storlek på företag har de gjort följande indelning (se nedan). Observeras bör att det 
finns vilande företag i Sverige dvs. företag där det inte bedrivs någon näringsverksamhet. 
Dessa verksamheter inkluderas inte i skattefelskartan då resultatet hade blivit missvisande.89  
 

 

                                                
89 Skatteverkets, Skattefelskarta för Sverige :hur togs den fram och hur kan den användas, 49-50 
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År 2007 beräknades skattefelet till 133 miljarder kronor, en summa motsvarande ca tio 
procent av den totala fastställda skatten.90 Den totala skatten var under samma tidsperiod 
fastställd till 1 385 miljarder kronor. Enligt Skatteverket finns det ett samband mellan 
företagsstorlek och skattefel, dvs. ju mindre företag desto mer frekventa fel förekommer. 
Svartarbete, vilket utgör största delen av skattefelet, är till två tredjedelar hänförliga åt 
mikroföretag.91 Antalet riktigt små företag har ökat under flera års tid. Eftersom skattefelet är 
större i denna grupp än andra, är det därför troligt att skattefelen ökar om näringslivet 
omstruktureras mot fler små företag. Denna omstrukturering innebär ökade utmaningar för 
Skatteverkets arbete med att minska skattefelet.92 De största skatterna hänförliga till 
skattefelet förekommer bland moms, sociala avgifter och inkomstskatt på 
näringsverksamhet.93 
 
När det gäller den ekonomiska aktiviteten återfinns aktiebolagen som en klar majoritet och 
svarar för 88 procent av den totala omsättningen. Av de juridiska personerna svarar 
aktiebolagen för cirka 75 procent av all skatt. Under 2006 uppgick den totala skatten för 
juridiska personer till 145 miljarder kronor, och däribland aktiebolagen tillsammans med 
banker och försäkringsbolag till cirka 89 procent av denna summa. Av dessa 145 miljarder 
svarade den statliga inkomstskatten (bolagsskatten) för omkring 99 miljarder kronor.94     
Små företag utgör stommen inom det svenska näringslivet. 92 procent av alla svenska företag 
har mindre än 5 stycken anställda, samtidigt som cirka 0,1 procent av alla företag har mer än 
500 anställda.   Om man relaterar detta till den verksamma arbetskraft vilken erbjuds 
 I Sverige går skönja att cirka 52 procent av de yrkesverksamma arbetar vid ett företag med 
mer än 500 anställda. Cirka 35 procent klassificeras till företag med 1-99 anställda. 
 
Ett av Skatteverkets stora verksamhetsmål är att minska skattefelet i största möjliga mån och, 
pga. målet arbetas det inom verksamheten med en rad förebyggande processer för att nå 
detta.95 Målet är att få människor vilka vill göra rätt för sig en möjlighet till det, vilket även är 
Skatteverkets vision, ”ett samhälle där alla vill göra rätt för sig.”96 Det förebyggande arbetet 
bygger till stor del på att informera för att exempelvis de formella felen skall minskas. Dessa 
kategoriseras av fel vilka uppstår pga. slarv eller okunskap, där de flesta är av 
engångskaraktär.97   
 
Gavs Skatteverket obegränsade resurser att granska och upptäcka alla fel i deklarationerna 
hade detta kunnat leda till att det medvetna skatteundandragandet hade varit obetydligt. Att 
Skatteverket genomförde en sådan utförlig granskning hade inte vara ett effektivt sätt att 
använda samhällets resurser. Detta leder i sin tur till att ett ”skattefel” alltid kommer att 
existera.98 
 
Det finns fördelar, men även nackdelar, med att beräkna skattefelet. De fördelar Skatteverket 
lyfter fram är att de kan:  
 

                                                
90 Skatteverket årsredovisning 2007, 8 
91 Ibid. 
92 www.skatteverket.se 
93 Svensson, B, SOU 2008:32, 142 
94 Skatteverket. Skatter i Sverige – Skattestatistik årsbok 2008 
95 Skatteverket årsredovisning 2007, 20-22 
96 Skatteverket, Riskvärdering, metoder och principer, Rapport 2005:8, 37 
97 Skatteverket årsredovisning 2007, 20-22 
98 Svensson, B, SOU 2008:32, 143 
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• identifiera vilka typer av fel som är frekventa samt på vilken nivå felen 
förekommer  

• de kan effektivisera sin verksamhet för att bekämpa fel och fusk  
• skattefelet fungerar som en måttstock på administrationens effektivitet.  

 
Nackdelarna med beräkningen av skattefelet är att uppskattningar måste göras vilka vilar på 
skatteadministrationens egen statistik och t.ex. nationalräkenskaperna. På grund av detta 
uppstår generella statistiska problem med exempelvis statistikens reliabilitet, validitet och 
tillgänglighet. Dessa svårigheter uppstår på grund av orsaker tex. att statistiken kan vara flera 
år gammal, detaljerad statistik för specifika branscher och transaktioner saknas, etc.99 
 
Vid en slopad revisionsplikt är Skatteverket bekymrade att regelförändringen kan påverka 
Skattefelet, dvs. att skattefelet kommer att växa. Detta kan öka pga. vid en slopad 
revisionsplikt kan företagens redovisningskvalité försämras och revisorn preventiva effekt 
försvinna. Detta kan i slutändan leda till fler fel i deklarationerna och sämre 
redovisningskvalité.100 Svensson hävdar i sin rapport att det är tydligt att det saknas en 
utredning vad en revisor kan ha för betydelse för redovisningskvalitén och därmed även 
underlaget för beskattningen. Detta leder till att det är mycket komplext att uppskatta vilken 
inverkan en slopad revisionsplikt har på skattefelet storlek samt på Skatteverkets arbete med 
att försöka minska felet. Svensson menar att beräkningen av skattefelet bygger på osäkra 
förhållanden och uppskattningar och att det inte går att dra några generella växlar av 
skattefelet till fördel för Skatteverket.101 
 
Går det att bedöma effekterna av det skattefusk vilket förekommer i vårt samhälle? 
Skatteverket själva menar att de allvarligaste konsekvenserna av fuskande inte bedöms vara 
den skatteinkomst staten går miste om. Istället anses negativa effekter på samhällsmoralen 
och demokratins funktionssätt bli mer lidande av skattefusket genom att den omfördelning av 
skattemedel, vilket skattesystemet är utformat att bidra till, inte fungerar fullt ut. Skattefusket 
anses även leda till mindre gynnsamma konkurrenssituationer, där starka ekonomiska företag 
kan bli utkonkurrerade av mindre starka, skattefuskande, företag. Nedan presenteras en figur 
över Skattefelets fördelning på olika grupper av skattebetalare.  
 
 

                                                
99 Skatteverket, Skattefelskarta för Sverige :hur togs den fram och hur kan den användas, 18-19 
100 Svensson, B, SOU 2008:32, 293-295 
101 Svensson, B, SOU 2008:32, 225 
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3.4.4 Skatteverkets arbetssätt 
 
Alla deklarationer skatteskyldiga i Sverige lämnar in till Skatteverket genomgår någon form 
av kontroll för att kunna godkännas.102 Skatteverkets deklarationsarbete och granskning av 
upplysningar och dokument bygger i mångt och mycket på att den skatteskyldige anses 
skyldig att överlämna alla de handlingar vilka behövs för att Skatteverket skall kunna utföra 
sitt arbete och därigenom komma fram till rätt beslut om taxeringen.103 Skatteverket främsta 
målsättning är likt tidigare presenterat att halvera skattefelet till år 2012.104  För att kunna nå 
detta högt uppsatta mål, och för att Skatteverket skall kunna vara effektiva i sitt arbete, har 
Skatteverket utvecklat en arbetsmetod vilka kan indelas i fyra olika steg:  
 

• riskhantering  
• urval  
• kontrollnivåer   
• kontrollformer  

 
Vi vill uppmärksamma läsaren på att dessa arbetsmetoder varierar beroende på hur komplex 
en deklaration är samt att det inte behöver finnas något tydligt avstamp mellan metoderna, 
utan de kan gå in i varandra. Nedan följer en presentation av dessa arbetsmetoder. 
 
 
3.4.4.1 Riskhantering 
 

                                                
102 Skatteverket, Handledning för skatterevision – revisionsmodellen,  2006, SKV 622, 16-17 
103 Almgren Karin och Börje Leidhammar, 57 
104 Skatteverket, Skattefelskarta i Sverige, rapport 2008:1, 7 
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Benämningen riskhantering innehåller allt som har med risker att göra. Två termer 
förknippade med begreppet riskhantering är riskanalys och riskvärdering. Riskhanteringen 
utförs för att Skatteverket ska kunna göra prioriteringar, eliminera risker och skaffa kunskap 
om riskområden. Riskhanteringen ska leda till beslutsunderlag om vilka aktiviteter 
Skatteverket ska åta sig för att uppnå önskad effekt.105 För att Skatteverket skall få bättre 
kunskap om skattefelet utför de systematiska kartläggningar inom en mängd riskområden, 
detta för att försöka eliminera och utveckla förståelsen om potentiella fel för att dessa skall 
kunna motverkas i framtiden.106 Ett riskområde vilket går att exemplifiera är den inriktning 
Skatteverket i år kommer att göra mot finansbranschen där risken för felaktigheter bedöms 
stor.107 Skatteverket har även några långsiktiga mål de vill uppnå med sin riskvärdering108:  
 

• Högt förtroende för skattesystemet  
• Högt förtroende för Skatteverket  
• Det ska vara lätt att göra rätt för sig 
• Upplevd risk för att bli upptäckt ska vara hög 
• Allmänhetens acceptans för skattefusk är låg 

 
En central del i riskbedömningsprocessen är att den är byggd på kunskap. 
 

”När det gäller skattelagstiftningen, skattekontroll och förebyggande 
arbete är det viktigaste med en strukturerad riskbedömning att den 
erkänner behovet av att denna måste vila på kunskap - I klartext 
handlar det om ett stöd för att försöka göra det som är viktigt och i 
rätt tid, istället för att låta allt rulla på som vanligt.”109 

 
Riskhanteringen kan indelas i två huvudsteg, identifiering av riskerna samt att analysera de 
identifierade riskerna. Att identifiera risker går ut på att förstå vilka risker som finns och hur 
dessa risker kan hindra Skatteverket att nå sitt uppsatta mål. Analysera risker innebär att de 
risker vilka har identifierats skall utredas och med hjälp av detta kan Skatteverket prioritera 
det mest väsentliga riskerna och sedan försöka åtgärda samt utvärdera dessa. Riskanalysen 
skall belysa följande faktorer; sannolikhet och frekvens, skada, trend, orsaker, möjliga 
åtgärder, åtgärdernas effekter och kostnader.110 En effektiv riskhantering och riskanalys är 
viktig eftersom det styr urvalets syfte och inriktning.111 
 
3.4.4.2 Urval 
 
Urval syftar till Skatteverkets arbetssätt med att bestämma vilka företag de skall granska 
utförligare samt i vilken kontrollform detta skall genomföras. Urval kan med andra ord 
symboliseras av en identifiering av företag vilka sedan kommer att bli föremål för olika 
åtgärder.112 För att Skatteverket skall kunna uppnå preventiv effekt med sitt arbete samt skapa 
förtroende för myndigheten är träffsäkerhet i urvalen samt kontrollen viktig, både via 
maskinella och manuella urval. Det innebär att urvalet baseras på riskvärderingen till den grad 

                                                
105 Skatteverket, Handledning för skatterevision – revisionsmodellen, 13 
106 Skatteverket årsredovisning 2007, 28-29 
107 www.di.se, DI tv, Här ska Skatteverket specialgranska, 2009-03-05 
108 Skatteverket, Riskvärdering, metoder och principer, 37 
109 Ibid. 9 
110 Ibid. 21 
111 Skatteverket, Verksamhetsplan 2009, 19 
112 Ibid. 
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detta är möjligt, dvs. att mest resurser koncentreras där den största risken för skattefusk och 
skattefel förekommer. Urvalets riskvärdering grundas på speciella händelser och egenskaper 
vilka brukar inrymma fel, vilket exempelvis kan vara utlandstransaktioner.113 För att kunna 
bedriva en effektiv kontrollverksamhet är väluppbyggda urvalssystem viktigt, vilket innebär 
att de deklarationer Skatteverket gör utförligare granskningar på skall vara utredningsvärda 
samt resultera i att korrigeringar utförs.114 
 
Inledningsvis bedrev varje enskilt Skattekontor i Skatteverkets organisation sin egen 
urvalsprocess.  Med tiden utvecklades regionala grupper med uppdrag att utveckla 
urvalsfrågorna. Med avsikt att erhålla snarlika urvalssystem i hela landet och att eliminera de 
regionala skillnaderna samt få en gemensam basnivå för kontroll beslutade Skatteverket i 
februari 2005 om gemensamma urval. Arbete med gemensamt urval utfördes stegvis för att 
från och med 2008 vara helt gemensamt.115  
 
Urvalet kan kategoriseras i två delar bestående av grovurval och slutligt urval. Eftersom det 
inte är möjligt att använda åtgärder mot samtliga skattskyldiga, vilket inte heller är 
nödvändigt, syftar grovurvalet till att identifiera samtliga företag vilka uppfyller kriterierna 
och kan indelas i en viss kategori. Därefter följer det slutliga urvalet där de företag väljs ut 
vilket bäst matchar in i aktivitetens syfte.116  
 
Skatteverkets arbetssätt med urval är uppbyggda på maskinella urvalssystem och andra typer 
av informationskällor. Skatteverket använder sig av en rad olika maskinella urvalssystem för 
att kunna strukturera och analysera data från databaser.117 Exempel på en sådan är 
datamining vilket gör det möjligt att hitta relationer eller mönster i väldiga mängder data. 
Med hjälp av detta verktyg går det att erhålla vilka kategoriserande egenskaper vissa företag 
har vilka gör en viss typ av fel. Datamining kan vara uppbyggda på exempelvis nyckeltal. Ett 
företag kan då jämföras mot branschgenomsnittet eller hur nyckeltalet förändrats över tid för 
att hitta avvikelser.118 När Skatteverket använder sina maskinella urval kan inte allt beaktas 
utan slutlig gallring behöver oftast göras av en handläggare utifrån deras kunskap och 
erfarenhet.119 Övriga informationskällor Skatteverket använder sig av vid urvalsarbetet kan 
spaltas upp i en mängd olika, men de som är av intresse för denna studie är den orena 
revisionsberättelsen samt revisorsavsägelse.120 
 
3.4.4.2.1 Oren revisionsberättelse 
 
Den orena revisionsberättelse är en beståndsdel vilken beaktas i urvalsprocessen. Enligt 
Aktiebolagslagen skall företagsrevisorn skicka en kopia av den orena revisionsberättelsen till 
Skatteverket.121 Skatteverket får därigenom kännedom om bolag vilka har fått anmärkningar i 
revisionsberättelsen, och kan använda denna information i verksamheten. Ingen mer ingående 
information går att finna gällande den orena revisionsberättelsen enligt vår 
informationssökning. 
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115 Svensson, B, SOU 2008:32, 140 
116 Skatteverket, Handledning för skatterevision – revisionsmodellen,  25 
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3.4.4.2.2 Aktiebolagslagen vid oren revisionsberättelse 
 
Regler om vad en revisionsberättelsen skall bestå av återfinns i 9 kap 28-35 §§ ABL. 
När företagsrevisorn utför sin revision och utfallet blir en oren revisionsberättelse skall 
revisorn enligt lag genast skicka den till Skatteverket. Detta gäller förutom vid ett 
undantagsfall, 9 kap 34§ 4 pkt ABL, vilket berör om skatter och avgifter betalats in i rätt tid. I 
detta specifika fall är revisorn inte skyldig att skicka in den orena revisionsberättelsen.122 
Anmärkningar vilka kan förekomma i en oren revisionsberättelse kan vara av olika stor 
betydelse för företaget beroende på hur allvarlig anmärkningen är. De anmärkningar en 
revisionsberättelse kan innehålla återfinns i bla. 9 kap 34 § ABL dvs. anmärkning skall göras 
om revisorn finner att företaget inte fullgjort sina skyldigheter att: 
 

1. Göra skatteavdrag enligt skattebetalningslagen (1997:483) 
2. Anmäla sig för registrering enligt 3 kap 2 § skattebetalningslagen 
3. Lämna skattedeklaration enligt 10 kap. 9, 9 a eller 10 § skattebetalningslagen, eller 
4. I rätt tid betala skatter och avgifter som omfattas av 1 kap. 1 och 2 §§ 

skattebetalningslagen.123 
 
Enligt 9 kap 37 § ABL skall en revisor genast sända in en kopia av revisionsberättelsen till 
Skatteverket, om revisionsberättelsen även innehåller: 

1. anmärkningar enligt 33 § andra stycket ABL, eller  
2. uttalanden om att  

- årsredovisningen inte har upprättats i överensstämmelse med 
tillämplig lag om årsredovisning,  

- sådana upplysningar som skall lämnas enligt tillämplig lag om 
årsredovisning inte har lämnats,  

- styrelseledamöterna eller den verkställande direktören inte bör 
beviljas ansvarsfrihet gentemot bolaget, eller  

- bolaget inte har fullgjort en skyldighet som avses i 34 § 1- 3.  

9 kap 33 § andra stycket ABL 
Om revisorn vid sin granskning har funnit att en styrelseledamot eller den verkställande 
direktören har företagit någon åtgärd eller gjort sig skyldig till någon försummelse vilket kan 
föranleda ersättningsskyldighet, skall det anmärkas i berättelsen. Detsamma gäller om 
revisorn vid granskningen har funnit att en styrelseledamot eller den verkställande direktören 
på något annat sätt har handlat i strid med denna lag, tillämplig lag om årsredovisning eller 
bolagsordningen. 
 
Syftet med dessa lagar i ABL om revisorernas gransknings samt rapporteringsskyldighet är att 
försöka organisera ett effektivt fungerande beskattningssystem, där de skatteskyldiga inte 
utnyttjar systemet genom att vänta med betalningar och därmed erhåller skattekrediter på 
bekostnad av allmänheten. Ett annat syfte med lagen är att försöka eliminera att 
skatteskyldiga helt och hållet låter bli att betala skatter och avgifter. Ytterligare ett syfte med 
lagen grundades i att på ett effektivt sätt försöka utnyttja revisorernas kompetens i kampen 
mot ekonomisk brottslighet.124 I förarbeten har det lyfts fram att den orena 
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revisionsberättelsen har en funktion genom att den belyser företag med bristande 
redovisning.125 
 
3.4.4.2.3 Revisorsavsägelse 
 
När en företagsrevisor lämnat sitt revisionsuppdrag i förtid får Skatteverket en indikation på 
att något inte står rätt till, vilket kan leda till extra granskning. Av alla revisorer som avgår i 
förtid från sina uppdrag finns oftast en naturlig och odramatisk förklarning och Skatteverket 
undersöker därför inte dessa avgångar utförligare. Undantagsvis kan emellertid orsaken till 
varför revisorn avgått i förtid vara av sådan karaktär att Skatteverket finner anledning att 
granska företag ytterligare. Under år 2007 inkom 12 921 anmälningar till Skatteverket om 
revisorsavsägelser och företags interna förhållanden.126 
 

”En företagsrevisor vars uppdrag upphör i förtid ska enligt 
aktiebolagslagen meddela Bolagsverket om detta. Bolagsverket ska i 
sin tur sända en kopia av anmälan till skatteverket.”127  

 
 
3.4.4.3 Kontrollnivåer 
 
Alla deklarationer från alla skattesubjekt skall inlämnas till Skatteverket och genomgår där en 
kontroll för att kunna godkännas. Det första steget av kontrollnivå går under benämningen 
grundkontroll och syftet med den är att säkerställa att lämnade uppgifter och deklarationer 
fyllts i korrekt. Om det saknas några dokument kommer dessa att efterfrågas av Skatteverket 
för att de i sin tur ska kunna genomföra hanteringen av deklarationer, samt andra avlämnade 
uppgifter. Allt detta genomförs för att debitering, avräkning eller utbetalning av skatt skall 
kunna göras. Målet med grundkontrollen är att tillfredsställande många deklarationer ska 
behöva genomgå grundkontrollen och att den ska utföras maskinellt. Efter grundkontrollen 
följer en utökad kontroll där Skatteverket följer upp att företagens uppgiftsskyldighet är riktig 
och komplett. Skatteverkets utökade kontroll kan ske i form av tre tillvägagångssätt vilka 
även kallas kontrollformer. Dessa är skrivbordskontroll, besök och revision.128 Hela 
kontrollverksamheten ska styras mot områden där risken för skatteundandraganden är störst, 
exempelvis bygg, restaurang, taxi, internationella transaktioner samt branscher där det 
förekommer mycket kontanthandel.129 
 
 
3.4.4.4 Kontrollformer 
 
Vilken kontrollform Skatteverket beslutar sig för att använda när det gäller den utökade 
kontrollen är beroende av hur komplex samt vilken risk Skatteverket anser deklarationen 
inneha. Ibland förekommer även kombinationer av de tre kontrollformerna.130 Under 2008 
fick Skatteverket in 23 miljarder kronor extra, ovanpå den fastställda skatten på 1 385 
miljarder, tack var de utökade kontrollerna.131 Innan Skatteverket bestämmer vilken 
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kontrollform de ska välja att genomföra ska en informationshämtning och analys utföras på 
det aktuella företaget. Vanligen är skrivbordskontroll och besök mindre tidskrävande än 
revision, ett gällande faktum för både Skatteverket samt den skatteskyldige.132 De skattebrott 
Skatteverket hittar upptäcks nästan uteslutande genom någon av dessa kontrollformer.133 Det 
finns ytterligare en typ av kontrollform Skatteverket använder sig av, vilken dock inte 
används i lika stor utsträckning. Denna kontroll går under benämningen 
tredjemansförläggande och kombineras ofta tillsammans med någon av de andra 
kontrollformerna, speciellt i skatterevision. Tredjemansföreläggande innebär att Skatteverket 
kan hämta information, inte bara från den skatteskyldige, utan även från tredjeman genom 
föreläggande för kontroll av någon handling, exempelvis erhålla någon typ av 
kontrolluppgift.134 Nedan följer en genomgång av de tre huvudkontrollformerna Skatteverket 
har i sin arsenal. 
 
Skrivbordskontroll - är den vanligaste kontrollformen och innebär att Skatteverket tar kontakt 
med den skatteskyldige och ber den lämna uppgifter, kopior eller andra handlingar till 
Skatteverket. Detta för att Skatteverket skall kunna kontrollera alla siffror i deklarationen. Det 
är dock inte säkert att handlingarnas realitet kontrolleras.135 Detta samt mer av Skatteverkets 
verksamhet, befogenheter och arbetssätt regleras i Sveriges rikes lag. Ifall Skatteverket finner 
att de har bristfälliga uppgifter skall den vilken anses skatteskyldig lämna uppgifter, 
dokument, kopior samt andra handlingar vilka behövs för att kontrollera denna deklaration.136 
 
Besök – eller annat personligt sammanträffande kan Skatteverket utföra i avsikt att stämma av 
räkenskaper eller andra dokument.137 Orsaken till kontrollbesöket kan vara att något av 
betydelse för taxering fattas. Detta sker efter överenskommelse med den skatteskyldige och 
utan att en skatterevision behöver utföras.138 Ett besök kan även ha för avsikt att vara ett 
renodlat informationsbesök.139 
 
För att besök skall kunna utföras måste enligt lag vissa kriterier vara uppfyllda. Dessa regleras 
i 3 kap 7 § TL och 14 kap 6 § SBL, där det bl.a. framgår att besök inte får vara oanmälda.140 
En ny lag (SFS 2006:575) trädde i kraft 2007 vilket innebär att företag inom restaurang- och 
frisörbranschen är tvungna att föra personalliggare och att Skatteverket kan göra 
oannonserade kontrollbesök för att kontrollera dessa liggare. Detta för att minska svartarbetet 
inom restaurang- och frisörsbranschen. Under året 2007 utfördes mer än 30 000 
kontrollbesök.141 Om eventuella brister påträffas vid kontrollbesöket får Skatteverket ta ut en 
kontrollavgift på 10 000 kr.142  
 
Skatterevision – syftet med att utföra skatterevision är att kontrollera att uppgiftsskyldigheten 
och deklarationsskyldigheten har utförts och att inte skatt har berövats och undanhållits.143 
Skatteverket jobbar efter en specifik modell när de ska göra en skatterevision vilken går under 
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benämingen revisionsmodellen bestående av följande steg: revisionsplan, uppföljning, 
inledning, genomförande, slutförande och utvärdering. I slutfasen av revisionen, innan 
Skatteverket slutfört hela revisionen samt fastställt revisionspromemorian, skall det 
reviderade och skatteskyldiga företaget få ta del av och yttra sig över 
revisionspromemorian.144 Detta dokument innehåller resultatet av skatterevisionen, 
exempelvis granskade skatter och avgifter samt avvikelser, vilka framkommit under 
skatterevisionen.145 Revisionspromemorian består slutligen av information om granskning 
samt aktuella beskattningsmässiga konsekvenser för det reviderade bolaget.146   
 
Skatterevisionen är den mest ingripande och tidskrävande kontrollformen inom Skatteverkets 
verksamhet och det är framförallt här de flesta skattebrott upptäcks. Inriktningen på 
Skatteverkets revisionsverksamhet har ett direkt samband med antal anmälda skattebrott.147 
Skatterevision är egentligen den enda effektiva typen av kontrollform när det gäller kontroll 
av näringsverksamheter. Utan en noggrann undersökning av redovisningen har Skatteverket 
vanligen inget underlag för granskning av den summerade bokföringen i självdeklarationen. 
När Skatteverket utför sin skatterevision finns initialt inga brottsmisstankar. 148 
 
Skatteverket utför två olika typer av revision, dels planmässig revision samt urvalsrevision. 
Planmässig revision sker i syfte att allmänt kontrollera funktionen av skattesystemet. Denna 
typ av revision utförs främst på större företag och organisationer. När denna revision utförs 
finns det inga misstankar om fel eller brott. Urvalsrevision är det motsatta och utförs för att 
motverka skattefusk. Den utförs exempelvis på företag vilka misstänks för brott eller 
skattefusk samt bolag vilka misstänks vara illojala mot skattesystemet. 
 
Revisionen, men även annan kontroll, är uppbyggd på antagandet att den skatteskyldige vill 
samarbeta. Om detta av någon anledning inte inträffar dvs. att den skatteskyldige inte vill 
samarbeta finns speciella regler om tvångsåtgärder och betalningssäkringar. Detta kan 
exempelvis innebära att om ett företag blir utsatta för taxeringsrevision kan revision utföras i 
bolagets lokaler utan att företaget samtycker. Skatteverket har även rätt till att eftersöka och 
beslagta handlingar och dokument de behöver samt försegla utrymmen där företag bevarar 
dokument.149 Den skatteskyldige är även skyldig att lämna tillträde för exempelvis 
kassakontroll och lagerinventering.150 
 
Antalet genomförda skatterevisioner har varierat genom åren. I slutet av 70-talet genomförde 
Skatteverket ca 12 000 revisioner per år, för att sedan öka under 80-talet. I slutet av 80-talet 
låg antalet skatterevisioner på ca 19 000. Under 1990-talet minskade antalet skatterevisioner 
för att under 2000-talet nå ett genomsnitt på 7000 skatterevisioner per år där de flesta 
skatterevisioner idag gäller små och medelstora företag.151 
 

3.4.5 Företagsrevisorns arbete och dess betydelse för Skatteverket 
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Revisionspliktens betydelse för Skatteverket och deras arbete går att dela in i två olika 
kategorier, dels i en direkt betydelse och vidare en indirekt betydelse. Direkt betydelse är den 
granskningsskyldighet och den tillhörande rapporteringsplikt revisorn har pga. lagen (9 kap 
34 och 37 §§ ABL). Den indirekta betydelsen av revisionen är den preventiva effekt revisorn 
har dvs. att fler redovisningar blir rätt från början, vilket leder till att fler deklarationer 
Skatteverket får in är korrekta och slutligen blir folk mer benägna att göra rätt vid en extern 
revisors närvaro.152 Detta kan symbolisera den allt viktigare roll lagstadgad revision spelar, 
framförallt för Skatteverkets behov av att preventivt kontrollera företagens räkenskaper.153 
 
En oren revisionsberättelse vilken lämnas in av en revisor till Skatteverket kan ha betydelse 
för vilka bolag Skatteverket väljer ut att granska närmare i urvalsprocessen. Detta eftersom en 
oren revisionsberättelse indikerar att allt inte står rätt till och kan därför utgöra en signal att 
företaget bör granskas ytterligare. Ca 75 % av de orena revisionsberättelserna tillhör små 
företag med en omsättning på mindre än 3 miljoner kronor. Bland medelstora företag är orena 
revisionsberättelser få och att stora företag erhåller en oren revisionsberättelse är sällsynt.154 
Ett antagande vilket kan göras utifrån ovan nämnda statistik är att det oftast är småföretag 
vilka får en oren revisionsberättelse. Vid en eventuellt slopad revisionsplikt kan de små 
företagen, med överlägset flest orena revisionsberättelser, välja att avstå från revision, 
eftersom lagen gäller främst mindre företag. Detta gör att Skatteverket kan komma att gå 
miste om en informationskanal. Vilhelm Andersson, skattedirektör, sammanfattar 
revisionsberättelsens betydelse för Skatteverket på följande sätt:  
 

”De är värdefulla för oss. Får vi in en oren revisionsberättelse är det 
en signal för oss att titta närmare på företaget. Många gånger har 
dock problemen rättats till innan vi kontrollerar. Det är det som är 
den stora fördelen med revisionsplikt.”155 

 
Andersson är noga med att påpeka betydelsen av revisionsberättelsen, men är även angelägen 
med att påpeka att den bara är en av flera anledningar att kontrollera ett företag ytterligare. 
Han har en allmänt positiv bild av revisorer och anser att företag med revisor lättare undviker 
misstag och håller sig till spelets regler. Han anser även att det är bra för företagsägaren med 
ett par extra ögon vilka ser företaget utifrån, vilket sker när företag anlitar en revisor.156  
 
Svensson uttrycker i SOU 2008:32 att vikten av de orena revisionsberättelserna för 
Skatteverket är av liten betydelse eftersom majoriteten av alla revisionsberättelser är rena, 
vilket leder till att Skatteverket erhåller förhållandevis få orena revisionsberättelser. 
Revisionens indirekta betydelse medför därför större nytta än den direkta effekten. Detta 
sammanfaller väl med de bedömningar vilka gjorts angående slopandets påverkan på 
Skatteverket, där det framgår att revisorns inverkan till att redovisningen blir rätt från början 
är betydligt större än den information orena revisionsberättelser bidrar med. Problemet med 
den indirekta betydelsen är att revisorns preventiva effekt är svår att mäta. 157 
 

                                                
152 Svensson, B, SOU 2008:32, 224-227 
153 Eilifsen, A, Auditing regulation and the statutory auditor's responsibilities in Norway, Norwegian School of 
Economics and Business Administration, The European Accounting Review, 1998, 709-722 
154 Svensson, B, SOU 2008:32, 146 
155 Prceht, Elisabeth, Skatteverket samarbetar gärna med landets revisorer, Tidskriften Balans nr 5, 2005 
, 23-24 
156 Ibid. 
157 Svensson, B, SOU 2008:32, 226-228, 294 



 39 

Svensson menar att det skatterättsliga sambandet mellan reviderade årsredovisningar och 
företagens självdeklarationer är svagt, han tonar därför ner betydelsen samt relationen mellan 
Skatteverket och revisorn. Han beskriver i sin rapport SOU 2008:32 att det behöver 
poängteras att revisorn inte får befatta sig med ett företags grund- och huvudbokföring, inte 
upprätta bokslut eller andra finansiella rapporter samt att de inte får hjälpa till med detta. 
Bokföringsarbetet inom företag utförs ofta av anställda eller att bolaget anlitat en 
redovisningskonsult. Vidare anser Svensson att det bör noteras att revisorn inte medverkar när 
företagen lämnar in samt vid upprättandet av deras skattedeklaration för mervärdeskatt, 
uppbörd av källskatt och arbetsgivaravgift. Detta leder till att dessa normalt inte är granskade 
av företagets revisor. Företag har fyra månader på sig, efter räkenskapsårets utgång, att lämna 
in den årliga självdeklarationen för bolagsskatt till Skatteverket. Svensson anser att detta 
måste sättas i relation till att aktiebolag har sex månader på sig att fastställa sin årsredovisning 
samt dessutom en månad ytterligare för att offentliggöra den genom inlämnande till 
Bolagsverket. Detta leder till att redovisningen, vilken är grunden för självdeklarationen 
företaget lämnar in till Skatteverket, normalt sätt inte är granskad av en revisor när 
deklarationen ska ges in. Dessa argument anser Svensson tyda på att företagens revisor inte 
har något direkt inflytande över bolagens skattedeklarationer och självdeklarationer. Svensson 
menar vidare att även om en revisor granskat ett bolag löpande är revisorns möjligheter 
begränsade att upptäcka om bolaget redovisat alla kostnader eller om alla bokförda utgifter 
utgör faktiska kostnader för bolaget. Avsevärt större möjligheter har revisorn att vid 
granskning upptäcka om bokföringen är ofullständig eller saknas, om kostnader redovisats fel 
eller om bolaget låtit bli att betala skatter och avgifter i rätt tid. 158 
 
Enligt två norska utredningar, en telefonenkätsundersökning och dels en undersökning utförd 
av norska Skattedirektoratet i samarbete med "Samarbeidsforum mot svart økonomi" 
presenterades följande resultat. I telefonenkätundersökningen bedömer ca 15 respektive 17 
procent att om revisionsplikten avskaffades skulle det bli enklare att skattefuska samt att 
undanhålla momsbetalning. Flera företag anser att revisorn arbete gör att ekonomisk 
kriminalitet kan avslöjas under ett tidigare skede. I den andra norska undersökningen utförd 
av Skattedirektoratet (2002) studerades attityderna till skatteunderhållande. Av studien 
framgick att 78 procent ansåg att en kompentent revisor eller redovisningskonsult har 
inverkan när det gäller att motverka underhållandet av skatter. 53 procent av deltagarna 
belyste orättvisa och svåra regler som en anledning varför företag fuskar, därefter följde 
motivet att de finns goda möjligheter att fuska utan att bli upptäckt. Detta resultat går i 
samstämning med vad Oslos likningskontor (Oslos skattekontor) uppgivit vara sin 
ståndpunkt, att skattefusk förekommer där det finns stora möjligheter samt att risken för att bli 
påträffad är minimal. De vanligaste typerna av förekommande fusk återfanns i kontanthandel 
där kvittot utelämnas, svart arbetskraft och undanhållande av intäkter.159  
 
När Skatteverket utför sin riskbedömningsprocess prioriterar de sina resurser genom att 
försöka lägga den största arbetsförmågan där risken för skattefel är störst. Då värderar de 
olika faktorer vilka ställs mot varandra. En regeländring där revisionsplikten slopas och vissa 
företag har revision medan andra saknar kan komma bli en urvalskategori när Skatteverket 
utför sin riskbedömning. I den norska telefonenkätsundersökningen uppgav en klar majoritet 
att revision bidrar till att minska skattemyndighetens kontroll.160 Svensson menar att revisorns 
roll i Norge troligtvis är mer central på skatteområdet än i många andra länder vilka har eller 
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haft revisionsplikt.161 Vi är väl medvetna om att detta är två norska undersökningar vilka inte 
direkt är applicerbara på Sverige, men vi anser att den väl ger en fingervisning på vilka 
områden som är mer riskbenägna och vad revisorns arbete kan betyda ur en preventiv 
synvinkel. 
 
Skatteverket presenterade en rapport 2006 där det framgick att svartarbete och dolda 
arbetsinkomster, mätt i egenskap av en andel av den egentliga företagarinkomsten, är dubbelt 
större i företag vilka drivs under associationsformen enskild näringsidkare. Därav behöver 
dessa inte enligt lag anlita en revisor, jämförbart med företag vilka är registrerade under 
associationsformen aktiebolag.162 Om revisionsplikten slopas finns det en risk att svarta 
arbetsinkomsterna även kommer öka i de aktiebolag vilka inte behöver ha revisor.163 
 

3.4.6 Eventuell inverkan på Skatteverket vid slopad revisionsplikt 
 
Vid en potentiellt slopad revisionsplikt menar Skatteverket att fel i deklarationer kommer att 
öka pga. om inte en revisor har granskat räkenskaperna för ett företag kommer medvetna samt 
omedvetna fel att öka i företagens bokföring. Detta kommer även att infalla i deklarationen, 
eftersom redovisningen ligger till grund för beskattningen.164 För Skatteverket är det en viktig 
faktor att den stora mängd deklarationer de årligen erhåller är så rätt som möjligt från början. 
I dagsläget är inte Skatteverket dimensionerade för att upptäcka och utreda och rätta till fel i 
efterhand. Fel vilka rättas till i efterhand är dyra för alla inblandade dvs. Skatteverket, 
företagen och samhället i övrigt.165 Verket anser att utredarna har underskattat revisionens 
preventiva effekt. Skatteverket instämmer inte i utredarna åsikt att revisionsplikten inte 
kommer inverka på skatteintäkterna, utan hävdar att en negativ effekt är att revisorernas 
kontroll försvinner.166 Detta skulle leda till ökat skattefel, ceteris paribus.167 Skatteverket 
anser att de behöver utökade resurser vid en slopad revisionsplikt och kan då behöva göra 
nyanställningar på 160 personer till en kostnad av 100 miljoner kronor. Vid en eventuellt 
slopad revisionsplikt vill Skatteverket se att gränsvärdet läggs på samma nivå FAR SRS anser 
en lämplig nivå, nämligen med en nettoomsättning på 3 miljoner kronor, 1,5 miljoner kronor i 
balansomslutning och tre anställda.168 Skatteverket anser vidare att ifall det är möjligt att 
kompensera den slopade revisionspliktens negativa konsekvenser, kan det i ett senare skede 
beslutas om det går att höja gränsen ytterligare.169 
 
 
3.4.6.1 Kompenserande åtgärder 
 
Under debatten om den slopade revisionsplikten har det väckts förslag om kompenserande 
åtgärder för Skatteverket.170 Skatteverket själva efterlyser kompenserande åtgärder i en remiss 
(2008-06-23) speciellt framtagen angående förslaget till slopad revisionsplikt. Där framgår att 
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169 Skatteverket, Stockholm, Avskaffande av revisionsplikten för små företag (SOU 2008:32) 
170 Brottsförebyggande rådet, remissvar, Avskaffande av revisionsplikten för små företag SOU 2008:32, 2007-07-
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Skatteverket vid en slopad revisionsplikt kan komma att behöva tillgripa ett antal 
kompenserande åtgärder när revisionen försvinner ur många små aktiebolag.171 Nedan följer 
en kort beskrivning av de kompenserande åtgärderna vilka diskuterats under utredningarna. 
Vi vill uppmärksamma läsaren att detta inte är Skattverkets egna förslag, utan dessa åtgärder 
har diskuterats under utredningens gång, där diverse personer har medverkat, därtill även 
personer väl insatta i skattefrågor. 
 
Allmän bokföringskontroll – har inte lett till något lagförslag, men har diskuterats flitigt och 
av utredningen framgår att en allmän bokföringskontroll bör utforskas närmare. Fördelen med 
denna kontroll kan vara att den får utföras oanmäld dvs. samma regler vilka gäller 
personalliggarna inom restaurang- och frisörsbranschen. Detta kan leda till en högre preventiv 
effekt samt högre direkt effekt än om kontrollen sker efter avtalad tid med den skatteskyldige. 
Ytterligare en fördel kan vara att eftersom den löpande redovisningen oftast finns på 
datamedia lämpligställer detta att materialet revideras hos den skatteskyldige. För små 
företag, vilka i stor utsträckning har kontanthandel, kan kontrollens inriktningen vara 
kassahanteringen och den löpande bokföringen och kassaverifikationer vilka är ihoplänkade 
med kassaapparaten. För att få största möjliga effekt av en åtgärd av denna karaktär anser 
Skatteverket att den bör sammanlänkas till någon form av straffåtgärd. Ett lämpligt straff 
anser Skatteverket vara det vilket idag används i samband med personalliggarna dvs. böter.172 
 
Utvidgad upplysningsskyldighet – innebörden av förslaget är att Skatteverket under ett 
pågående beskattningsår ska kunna utföra en allmän kontroll av bolagets redovisning samt 
övrig räkenskapsinformation, dvs. ett uppvisande av bolagets huvudbokföring där alla 
affärshändelser skall vara löpande redovisade. Tanken är att ett föreläggande att lämna 
information skall kunna ske inom några dagar. Genom denna åtgärd skall ett stort antal bolag 
kunna föreläggas att presentera sin redovisning hos Skatteverket eller i deras egen lokal.173 
Förslaget har lett till diskussioner om kompletteringar i taxeringslagen och 
skattebetalningslagen. Vid en eventuellt slopad revisionsplikt och försvinnandet av den 
preventiva effekt Skatteverket anser att revisorn haft behöver Skatteverket göra många 
tämligen enkla kontroller av bokföringen för att erhålla ett korrekt deklarationsunderlag. Detta 
är viktigt eftersom Skatteverket är den myndighet vilken har det största behovet att rätt 
uppgifter lämnas in direkt. Uppgiftsskyldigheten kan göra det möjligt för Skatteverket att nå 
företagen tidigt och informera dem i syfte att förebygga brister i redovisningen. De angivna 
kontrollåtgärderna kan väl sammanfalla exempelvis med ett föranmält besök.174 
 
Intyg om granskning av revisor och biträde av redovisningskonsult – under utredningen har 
de framkommit ett förslag Skatteverket har instämt med. Ett förslag vilket innebär att 
företagen obligatoriskt skall lämna information om dess årsredovisning granskats av en 
revisor och om en redovisningskonsult har medverkat vid upprättandet av bokslutet. Ett 
komplement till den skatteskyldiges upplysning anser Skatteverket att det vore lämpligt om 
de, tillsammans med redovisningskonsultbranschen, kom fram till att den redovisningskonsult 
vilken upprättade bokslutet frivilligt lämnade in uppgifterna. Detta skulle inom ramen för en 
god redovisningskonsultsed kunna öka tillförlitligheten i uppgiftslämnandet samt dess 
innehåll.175 
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Redovisningskonsultmarknaden – för den kontroll Skatteverket bedriver samt den revision de 
utför är det betydelsefullt att de årsredovisningar de får in är felfria och håller hög kvalité. När 
revisionsplikten eventuellt försvinner kommer därför redovisningskonsulterna att hamna mer i 
fokus än tidigare. Därav anser Skatteverket att regeringen, tillsammans med 
redovisningskonsultbranschen, borde utveckla krav och kvalifikationer inom branschen. Ett 
led i detta kan vara en övervägning om någon speciell näringsrättslig reglering behövs. 
Skatteverket anser att det är viktigt att företag vilka använder en kvalificerad 
redovisningskonsult får ett brett genomslag på marknaden. FAR SRS har utarbetat ett 
auktorisationsinstitut för redovisningskonsulter och skapat en redovisningssektion vilken har 
utvecklat Reko (standard för redovisningskonsulter).  Skatteverket anser att en strukturering 
av branschen samt en kvalitetshöjning kan underlätta dess ambition och möjliggöra att 
deklarationerna de får in är rätt från början. Detta kan underlätta avsevärt för Skatteverket 
vilka då kan inrikta sin granskning på att finna mer allvarliga fall av skatteundandragande. 176 
 
 
3.5 Revisorns Anmälningsskyldighet 
 
Enligt tidigare kommer vi även att introducera undersökningsområde 3 från Figur 1 ur 
referensramens första avsnitt. Detta område ligger inte helt i linje med övriga 
undersökningsområden och studiens syfte och problemformulering, men vi tror ändock att en 
kortare presentation av området kan hjälpa läsaren att få en mer överskådlig bild av 
revisionspliktens betydelse, samt den koppling detta har med SOU 2008:32 och lagförslaget i 
helhet.   
 

”Some people are honest all of the time. Some people (fewer that the 
above) are dishonest all of the time. Most people are honest some of the 
time. Some people are honest most of the time.”177 

 
Anmälningsplikten utgör i dagens lagstiftning en viktig del för externa revisorer. 
Redovisningskonsulter och revisorer anses av Skatteverket vara myndighetens ”förlängda 
arm”. Resonemanget bakom titeln grundar sig i att revisorerna ställer krav på sina klienter 
gällande redovisningen och företagens bokföring vilket i sin tur leder till en större 
regelefterlevnad och färre problem hos företagen själva. Revisorer anser sig dock vara 
oberoende i sitt arbete med att säkerställa företags redovisningar, men från samhällets sida 
fyller de genom detta arbete upp den viktiga funktionen av ett kontrollorgan, vilket har en 
viktigt brottsförebyggande funktion.  
 
1999 övergick denna informella kontrollfunktion till att även omfattas inom lagen för vad en 
revisor är skyldig att följa, nämligen revisorernas anmälningsplikt. Regeltillägget omfattade 
den plikt revisorn numera fått i form av att förebygga brott, då alla brottsmisstankar angående 
revisorns klienter numera måste anmälas till åklagare.178 Vanligtvis anses regelförändringar 
med ett preventivt syfte att förhindra brott uppstå på grund av stora redovisningsskandaler 
eller företagskollapser. I detta fall menar forskare dock på att anmälningsplikten inte infördes 
på grund av någon skandal, utan istället är att bettrakta likt en del i ett långsiktigt politiskt 

                                                
176 Ibid. 
177 Brottsförebyggande rådet, Förebygga ekobrott –behov och metoder,  BRÅ rapport 2003:1, 25 
178 Brottsförebyggande rådet, Revisorernas anmälningsskuldighet, rapport 2004:4, 6 



 43 

projekt att öka statens kontroll över ekonomin och få bukt med den ekonomiska 
brottsligheten.179    
 
Anmälningsplikten för revisorer omfattar bedrägeri, svindleri, förskingring och annan 
trolöshet, borgenärsbrott, bestickning, mutbrott och skattebrott vilka begåtts av VD eller 
styrelseledamot. Om en revisor inte följer lagen och avböjer att göra en anmälan kan denne 
anmälas av den statliga Revisorsnämnden. Vid ett sådant scenario kan följande påföljder bli 
aktuella: erinran, varning eller ogiltigförklaring av godkännande eller auktorisation där det 
sistnämnda innebär yrkesförbud.180 
 
Ekobrott förekommer av sin enkla natur ofta inom företag, med avsikt att minska kostnader 
eller öka inkomster. Ett antagande vilket görs gällande de gärningsmän vilka genomför 
ekobrott är att de har starka motiv till gärningen och brottet. Det antas även att brotten i hög 
utsträckning är välplanerade och genomförs av flera personer i grupp. Den största skillnad 
vilken görs mellan ekobrott samt traditionella brott är att ekobrott sägs vara brott utan offer.181  
Med detta menas att de vilka drabbats av ekobrott, i stor omfattning, inte är medvetna om att 
de är drabbade. De skadeverkningar ekobrott orsakar kan vara utspridda över ett stort antal 
offer inom samhället, exemplifierat av skattebetalarna, konsumenter m.fl. Slutsatsen av detta 
är att ekobrott ter sig ideligen falla utanför gemene mans medvetande, en slutsats vilken gör 
situationen desto mer komplicerad.  
 
Möjligheten till ekobrott grundar sig i brottets karaktär. Gärningsmannen förfogar under 
kontrollerade former alltid sitt företags bokföring, vilket gör att gärningsmännen basar över 
den möjlighet och situation där det är möjligt att genomföra brottet. Därav upptäcks och 
uppklaras relativt få ekonomiska brott av dess totala omfattning. I och med att det är 
gärningsmännen själva vilka basar över situationerna och möjligheterna till att begå 
ekonomisk brottslighet blir det oerhört svårt för myndigheterna att få tillträde till dessa 
miljöer. Polisväsendet i Sverige kan patrullera gator och torg med avsikt att förhindra brott av 
den karaktär vilken kan återfinnas i denna miljö, exempelvis offentligt våld, nedskräpning, 
trafikregler och ungdomsfylla. Inom företagen skådas sällan några poliser, och än mer sällan 
ses någon patrullera i dess bokföring. En slutsats litteraturen drar av detta är att 
myndigheternas makt till att kontrollera och förebygga denna typ av brottslighet är 
begränsad.182 De flesta tycks vara överens om att ekobrott bidrar till stora samhällskostnader, 
samtidig tycks det svårt att komma åt brottsligheten på grund av ovan diskuterade orsaker. 
 

”…det är som bekant inte revisorns uppgift att agera kriminalpolis, 
men revisorns närvaro i företagen har en avskräckande effekt.”183 

 
Anmälningsplikten var och är dock föga populär bland revisorerna. Revisorernas främsta 
argument mot anmälningsplikten är att den inkräktar på tystnadsplikten gentemot klienten och 
att det riskerar att försämra relationen till denne. I slutändan kan det kunna påverka antalet 
uppdrag och därmed revisorernas levebröd. En kartläggning visar att cirka hälften av 
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revisorerna var starkt negativt inställda till anmälningsplikten vid införandet år 1999. År 2003 
hade dock kritiken mildrats något, men en tredjedel var fortfarande starkt negativa.184  
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4. TEORETISK REFERENSRAM 
 
 
I den teoretiska referensramen introduceras sambandet mellan redovisning och beskattning, 
Earnings Management samt Agentteorin. Kapitlet avslutas med en diskussion av Tax 
Compliance. 
 
 
 
4.1 Sammanfattning Teoretisk Referensram 
 
Den teoretiska referensramen börjar med en teoretisk härledning av revision. Kapitlet är tänkt 
att framhäva revisionens nytta samt dess bakgrund och framväxt. Inom teorin förekommer det 
teoretiska begreppet ”Informationsasymmetri” vilket beskriver revisionens nytta med att 
säkerställa redovisningar då intressenter kan ha olika mål med sin verksamhet. Vår ambition 
är att låta detta ligga till grund för att undersöka huruvida revision idag motverkar 
informationsasymmetri samt hur detta kan komma att förändras ifall revisionsplikten slopas. 
Begreppet informationsasymmetri kan även sättas i relation till Earnings Management och 
sambandet redovisning och beskattning. Vi anser att syftet med Earnings Management och 
informationsasymmetri kan vara detsamma, dvs. att undanhålla och vinkla information.  
Områdena är viktiga att känna till och baseras i stor del på att Sambandet mellan redovisning 
och beskattning i Sverige är starkt, och en av anledningarna till att Skatteverket kan drabbas i 
relativt stor utsträckning om lagförslaget går igenom. Avslutningsvis introducerar vi ett 
avsnitt gällande Tax Compliance. Detta avsnitt syftar till att genom tidigare empiriska studier 
framföra små och medelstora företags moral gällande skattefrågor. Vi tror att detta avsnitt kan 
hjälpa oss konstruera frågor och undersöka konsekvenser för Skatteverket vid ett slopande av 
revisionsplikten. Dock måste vi framhäva att Tax Compliance i egenskap av 
undersökningsområde bäst är lämpat för en undersökning med ett företagsperspektiv.   
 
 
4.2 Agentteori 
 
1976 publicerades artikel ”Theory of the firm: Managerial Behaviour, Agency Costs and 
Ownership Structure” av Jensen och Meckling, en artikel vilken rönt framgångar än i våra 
dagar. Artikeln behandlar informationsproblemet mellan aktieägare och de personer vilka är 
anlitade att styra företag och uttrycks inom litteraturen vara grunden till Agentteorin – en 
teoretisk beskrivning av revision. Vi kommer att presentera delar av detta teoretiska 
problemområde för att läsaren skall förstå varifrån revisionen har sitt ursprung och i vilket 
samband revisionen har växt fram och fått sitt sociala anseende. Vår ambition är inte att gå in 
nämnvärt djupt inom området utan istället på ett konkret och tydligt sätt presentera 
revisionens betydelse ur ett teoretiskt perspektiv.  
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4.2.1 Revision – en teoretisk härledning 
 

“An important question a student might ask is, “why do entities 
request an audit?” Some might offer the answer that audits are 
required by law. While this answer is true in certain circumstances, it 
is far too simplistic. Audits are often utilized in situations where they 
are not required by law, and audits were in demand long before laws 
required them. In fact, evidence shaws that some forms of accounting 
and auditing existed in Greece as early as 500BC.”185 

 
Den renaste formen av Agentteorin behandlar ett förhållande mellan två parter, där den ena 
parten vill få den andra parten att utföra en tjänst eller dylikt åt den första parten.186 Healy och 
Palepu beskriver agentproblemet med den situation vilken inträffar efter det att en investerare 
har placerat kapital i ett företag och sedan inte aktivt spelar någon roll i den operativa 
ledningen av företaget.187 Jensen och Meckling definierar ett agentförhållande med ett 
kontrakt där en eller flera personer (Principalen) involverar/anställer en annan person 
(Agenten) för att utföra en tjänst å Principalens vägnar. En process vilken även involverar 
delegation av viss auktoritet till att fatta beslut åt Agenten.188 
 

”When hired to do a task, agents maximize their utility, which may or 
may not maximize the principal´s utility. Agent´s pursuit of their self-
interest instead of the principal´s is called the principal-agent 
problem or simply the agency problem.”189 

 
Inom agentteorin behandlas ett par olika begrepp där ett av dem går under benämningen 
informationsasymmetri. Informationsasymmetri tar sin utgångspunkt i att de två parter 
tidigare presenterade, Principalen samt Agenten, i grunden båda är nyttomaximerande 
individer. Med detta antagande menas att båda parter alltid kommer att agera för nå högsta 
personliga vinning av sin egen insats, vilket leder till att Agenten eventuellt inte kommer att 
arbeta för Principalens bästa. Detta synsätt på Agentens och Principalens handlande går även 
under namnet ”goal incongruency”, alltså att parterna har olikstämmiga mål med sin 
samverkan med den andra parten.190 I sin tur leder detta till att Principalen inte kommer att 
kunna lita fullt ut på den nyttomaximerande Agenten, då det finns risk att denna kommer att 
undanhålla viss information vilken kan vara Principalen till gagn. I gapet mellan dessa två 
nyttomaximerande individer uppstår då informationsasymmetri, det vill säga att den ena 
parten har mer information än den andra parten i vissa frågor eller projekt. 191       
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För att minimera och överbrygga denna informationsklyfta och agentproblemet finns flera 
olika alternativ för Principalen att tillgå. Principalen kan tillexempel införa incitament för 
Agenten att agera till förmån för Principalens bästa. Då eftersträvas önskan om att upprätta ett 
optimalt kontrakt mellan Principalen och Agenten där Agenten kompenseras på sådant sätt att 
den kommer att arbeta för principalens bästa. Ett kontrakt av detta slag medför dock att 
Agenten hela tiden rapporterar detaljerad och relevant information till Principalen, för att 
denna skall kunna utvärdera att Agenten arbetar i enlighet med de kontraktsenliga 
överenskommelser vilka har anstiftats.192      
 
Ett sätt att minimera detta problem är lösningen med att övervaka Agenten i sitt ämbete. 
Denna bevakning sker lämpligast genom att införa någon form av kontrollsystem. Här 
exemplifieras revisionen likt en lösning och ett mycket givande kontrollsystem, såväl 
konstandseffektivt som pålitligt. Andra kontrollsystem vilka nämns är exempelvis 
budgetrestriktioner, övriga incitaments system etc.193 Svanström menar att det egentligen 
finns tre olika alternativ att välja mellan när det gäller övervakningen av Agenten:194  
 
1) Den första övervakningsmetoden nämns vara direkt övervakning. Denna metod anses dock 
inte uppnå speciellt hög effektivitet då Svanström ifrågasätter om inte vitsen med att anställa 
en företagsledare inte försvinner om denna måste direktövervakas hela tiden?  
 
2) Den andra övervakningsmetoden omfattar när företagsledaren själv får till uppgift att 
rapportera sitt eget agerande och resultat. Detta leder dock till liknande problem vilka 
uppstår med metod ett, nämligen varför en företagsledare i sådana fall rapporterar information 
vilken inte gagnar denne?  
 
3) Den sista övervakningsmetoden anses vara den mest effektiva. Denna metod handlar om att 
anställa en tredje oberoende part och överlåta övervakningen av företagsledaren på denna 
part. Givetvis finns det även nackdelar, dock anses metoden i hög utsträckning uppnå det 
syfte den strävar efter att nå. Huruvida anses denna metod uppbringa stora kostnader, även om 
den anses effektiv. 
 
Det är inom denna metodik med att övervaka och förhindra företagsägare den oberoende 
revisionen har växt fram. Nackdelar vilka står metoden till last i teorin är den verklighet 
metoden i praktiken har mött, nämligen att kostnaden för revisionen överstiger dess nytta, 
speciellt då de flesta aktiebolag inom Sverige idag är av karaktären små aktiebolag där ägare 
och ledning ofta är samma person. Det vill säga, det finns ingen vits med att övervaka sig 
själv.195   
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Business, 2008 
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4.3 Sambandet Redovisning och Beskattning 
 
För att läsaren skall få en djupare inblick i relationen mellan företags reviderade redovisning 
samt den beskattning vilken baseras på redovisningen kommer vi att göra en inblick inom 
Sambandet mellan redovisning och beskattning.  
Inom svensk företagsbeskattning råder sedan länge ett viktigt samband mellan redovisning 
samt beskattning. Den tidigaste dateringen av sambandet härrör från 1928, då den moderna 
inkomstskattelagen först presenterades.196 Sambandet definieras enligt:197 
 
”… när det gäller hänförandet i tiden av ett företags avdragsgilla respektive skattepliktiga 
poster till rätt beskattningsår (dvs. vid periodiseringen) följs i beskattningen den beräkning 
som gjorts i företagets räkenskaper.” 
 
För att detta skall gälla krävs det att två förutsättningar uppfylls, dvs. att räkenskaperna är 
upprättade i enlighet med god redovisningssed och att det inte finns särskilda 
skattebrotträttsliga periodiseringsregler. En slutsats av detta är att skattereglerna i dagens 
samhälle i vissa situationer ställer upp skattebetingade krav på företagens redovisning.198 
Trots den nära kopplingen mellan redovisning och beskattning i Sverige, kan generellt 
uttryckas att företags beskattning handlar mer om regler än om redovisningsprinciper.199 En 
mer ingående förklaring av hur sambandet praktiskt ser ut kan beskrivas av två olika 
situationer:200 

 
Situation 1 
Vid beräkning av företagens inkomst är redovisningslagstiftningen och god revisionssed 
utgångspunkten. Resultatet av detta är att om denna lagstiftning och sed efterlevs accepteras i 
sin tur det redovisade resultatet även i skattesammanhang. Ifall redovisningen inte lever upp 
till ställda krav skall korrigeringar göras så till vida att beskattningen kan grundas på ett 
redovisningsmässigt korrekt resultat.  

 
Situation 2 
Den skattemässiga inkomstberäkningen utgår ifrån att en särskild skatterättslig reglering 
vilken knyts samman med ett krav på att den redovisningsmässiga behandlingen av 
transaktionen måste följa den skattemässiga. Med detta i åtanke kan skattereglerna påstås vara 
styrande i dubbel bemärkelse, både för beskattningen likväl som för redovisningen. En 
exemplifiering av ovanstående är räkenskapsenlig avskrivning. En förutsättning för att få 
tillämpa räkenskapsenlig avskrivning är nämligen att avdraget i deklarationen motsvarar 
avskrivningen i bokslutet.  
 

4.3.1 Fördelar och nackdelar  
 
Grundtanken bakom sambandet redovisning och beskattning är skatteförmågeprincipen 
genom att redovisningen på grund av sin flexibilitet är bäst lämpad att fastställa ett riktigt och 
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rättvisande resultat för företaget. Genom att utgångspunkten är företagens räkenskaper 
tillgodoses också statens kontrollbehov, både vad gäller beskattningen samt storleken på 
utdelningsbara medel i aktiebolag.201  
 
Sambandet redovisning och beskattning medför även att regelverket i sig blir enklare och mer 
begripligt. I många andra länder existerar inte detta samband utan istället finns två parallella 
regelverk, ett för beskattning och ett för redovisning. Detta bidrar till att företag inom Sverige 
blir indirekt hjälpta med att enbart behöva upprätta ett bokslut.202 Av rent praktisk anledning 
är det givetvis enklare att bara behöva administrera och hantera ett redovisningssystem, vilket 
i sin tur är kostnadseffektivt.203 Revisorer har länge försvarat länken mellan redovisning och 
beskattning av ett flertal olika orsaker. Dels anses att små och medelstora företag kan ha extra 
svårt att hantera två olika system. Samtidigt tros en avreglering av sambandet mellan 
redovisning och beskattning leda till ett betydligt mer omfattande regelsystem från 
Skattemyndigheten, samt att ett sådant system i sin tur kräver mer kontroll av företagen, vilket 
i slutändan kan leda till en ökad samhällskostnad.204   
 
Den största nackdel vilken framförs med sambandet i dess teoretiska beskrivningar är att 
företagen kan styra beskattningsunderlaget och tidpunkten för beskattning, ett faktum vilket 
anses negativt från skatteförvaltarnas sida.205 
 
 
4.4 Earnings Management 
 
Sambandet mellan redovisning och beskattning är en förutsättning för att Earnings 
Management skall kunna förekomma. För denna undersökning är det intressant huruvida 
Earnings Management ges utökade möjligheter för bolag vilka i framtiden kan välja att avstå 
från revision. Detta eftersom revisorn går igenom bokföringen och skall justera och motverka 
vinstmanipulation.206 Därav introduceras en beskrivning av begreppet Earnings Management. 
 

4.4.1 Vinstmanipulation 
 
Om företagsledarna för små aktiebolag får makten att själva styra och kontrollera den 
finansiella rapporteringen, kommer då det rapporterade resultatet spegla den verkliga 
ekonomiska utvecklingen i företaget. Kan resultaten komma att tonas ned, och därav göra att 
Skatteverkets beräknade skattefel inte kan minskas i den utsträckning Skatteverket själva har 
planlagt. 
 
I enlighet med Agentteorin finns det i vart enskilt fall ett relativt billigt sätt för företag att öka 
trovärdigheten för sin redovisning, nämligen att kontraktera en extern granskare, tillexempel i 
form av en revisor.207 Redovisningen i sin tur kan sedan hjälpa seriösa företag att frånskilja 
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sig från mindre seriösa företag, samt hjälpa aktieägare till att fatta effektiva beslut baserat på 
denna information.208 När en perfekt och komplett marknad existerar dvs. alla intressenter har 
samma information, spelar särredovisningen ut sin funktion och därigenom finns inget behov 
för redovisningsregler.209 I praktiken och i dagens samhälle förekommer emellertid inga 
perfekta marknadsteorier och marknadsekonomier och då uppstår ett behov av särredovisning, 
revision och redovisningsregler. Detta existerar för att minska marknadsbrister och är ett 
effektivt sätt att minimera en marknads ofullkomlighet.210 Om företags ekonomiska 
redovisning skall kunna möta de eftersökta krav, vilka ställs av aktieägare på företagets 
resultat, bör Agenten (företagsledningen) få makt att själv fatta beslut om verksamheten och 
viktiga händelser att rapportera. Detta scenario leder till att Agenten, med dennes interna 
insyn, själv kan välja vilka redovisningsmetoder, särredovisningar och uppskattningar denne 
anser bäst spegla företagets underliggande ekonomiska resultat.211 Trots att revision används 
fås icke glömmas att revision inte är ett absolut säkerställande av en årsredovisning, utan att 
revision leder till att hög men inte absolut säkerhet fastställts.212  
 
Detta leder till att bokföringen, trots granskning av en revisor, kan vara manipulerad på det 
sätt att företagsledningen kan utöva sitt inflytande över redovisningen för att strukturera 
transaktioner. Vidare kan detta göra att redovisningen uppnår den bild företagsledningen 
eftersträvar, vilket inte behöver vara i enlighet med intressenternas tro om verksamheten, trots 
att redovisningen är korrekt. Detta förfarande ligger till grund för det uttryck vilket i teorin 
kallas Earnings Management.213 Earnings Management kan exempelvis utövas av en chef 
eller en ägare vilken har inflytande över redovisningen, för att försöka influera intäkterna och 
därigenom öka sin egen kompensation. Definitionen Earnings Management är ett brett 
begrepp och kan antas vara synonymt med vinstmanipulation. Det kan i praktiken utspelas 
genom att ett företag väljer de bokföringsprinciper vilket är bäst anpassade för bolaget. 
Exempel på detta är vid leasing, att klassificera leasingkontrakt till operationell leasing, välja 
nivån på särredovisningen, välja att anamma en ny redovisningsstandard när den mest gynnar 
företaget och att minska forskning och utveckling för att öka intäkter.214 Ytterligare ett sätt 
Earnings Management kan utspelas genom är vid företagens skatteplanering samt ersättningar 
till anställda.215 Inom forskningen förekommer även studier om att företag använder stora 
avskrivningar av uppskjutna skatter när dessa är en tillgång, vilket sker i försök att manipulera 
vinster i en specifik period.216 Några av dessa exempel kan påverka Skatteverket genom att 
vinsten minskas, vilket i sin tur har en inverkan på det bokföringsmässiga resultat företag 
beskattas för. Detta förfarande är tänkvärt och något Skatteverket inte direkt kan påverka. 
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Framhållas bör dock att Earnings Management för den sakens skull inte behöver vara 
synonymt med ett lagbrott, utan att den etiska aspekten i termen kan ifrågasättas.217 
 
I litteratur och forskning framställs Earnings Management främst användas av stora 
börsnoterade företag, vilka i detta avseende inte påverkas av en avvecklad revisionsplikt och 
vidare att mindre företag saknar incitament att utöva vinstmanipulation. I en studie av 
Assistant professor Jose A. C. Moreira framkommer att skatterelaterade incitament är en 
orsak varför mindre företag utövar Earnings management, detta för att minimera resultatet och 
därigenom minska skatten. Detta incitament anses starkare i länder med ett nära kopplat 
samband redovisning och beskattning, vilket förekommer i Sverige.218 
  
En sammanfattande definition av begreppet är att Earnings Management behandlar hur 
företag kan styra resultat enligt företagets eller ledningens bästa. Det är främst den etiska 
aspekten i hur företag kan komma att agera vid en slopad revisionsplikt vilken blir intressant 
för denna undersökning. Huruvida Earnings Management används för resultatpåverkning i 
negativ mening råder det delade meningar gällande inom forskningen.219 För denna 
undersökning är det intressant huruvida Earnings Management kan komma att öka eller 
minska vid en avvecklad revisionsplikt. Detta eftersom revisorn går igenom bokföringen och 
skall justera och motverka vinstmanipulation (Earnings Management).220 Om företagsledarna 
för små aktiebolag får makten att själva styra och kontrollera den finansiella rapporteringen, 
kommer då det rapporterade resultatet spegla den verkliga ekonomiska utvecklingen i 
företaget. Kan resultaten komma att tonas ned, och därav göra att Skatteverkets beräknade 
skattefel inte kan minskas i den utsträckning Skatteverket själva har planlagt. 
 
 
4.5 Tax Compliance 
 
Vi introducerar detta teoretiska område för att kunna kartlägga möjliga scenarios av företags 
handlande och attityd till Skatteverket, vilket kan hjälpa oss formulera de intervjufrågor vilka 
kommer att ställas till respondenterna. Med dessa undersökningar i den teoretiska 
referensramen kan vi således peka på de attityder vilka finns inom segmentet små och 
medelstora företag, samt inkorporera denna information i vårt frågeunderlag. Vi vill upplysa 
läsaren om att detta teoretiska bidrag inte direkt faller inom ramen för denna undersöknings 
perspektiv. Undersökningarna speglar ett företags- och individperspektiv, emellertid är vår 
förhoppning med avsnittet att nå en djupare insikt i Skatteverkets framtida handlande efter en 
slopad revisionsplikt. Då har vi möjlighet att med företagsunderlag konstruera frågor vilka 
behandlar hur företag har och kan komma att agera, ett faktum vilket i sin tur kan påverka 
Skatteverkets verksamhet. Detta är något att ha i åtanke gällande skattefel och Skatteverkets 
arbete att attityd och moral påverkar folks handlande när det gäller viljan att betala skatt. 
Avsnittets mål är att genom ett framtidsperspektiv på företags agerande nå en djupare insikt 
om den situation vilken kan uppstå efter en slopad revisionsplikt.   
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4.5.1 Förhållningssätt till skattesystemet  
 
Australiensiskorna Ahmed & Braithwaite har genomfört studier inom ett ämnesområde kallat 
Tax Compliance vilket visar på hur segmentet små och medelstora aktiebolag handlar utifrån 
sin psykologiska och sociala uppfattning av skattesystem. Studien undersöker i vilken grad 
detta segments handlande avviker från övriga segment inom populationen.221   
 
En slutsats av Ahmed & Braithwaites studie är att småföretagare i stort har samma attityd och 
etiska förhållningssätt till skattesystemet likt övriga skattebetalare i samhället. Skattemoralen 
ansågs till och med bland små företag vara bättre än i övriga kategorier. Dock kunde påvisas 
att i de företag där ägaren och den verksamma i företag var densamma finns en mindre strikt 
attityd jämte skattesystemet. Denna kategori angav mer än övriga att de i vissa fall myglade 
med skatter, och hade ett mindre strikt förhållningssätt till skatteundandragande, samt att de i 
många fall ansåg sig betala mindre i skatt än de egentligen borde. En annan attityd vilken 
framkom i undersökningen var att små företag kände sig sakna kompetens och självständighet 
gällande regler i skattesystemet. Undersökningen erhöll även stöd i fråga om att små företag, i 
det västerländska samhället, anses mindre bekväma med att skatter och avgifter vilka drivs in 
av staten skall delas ut genom generösa välfärdssystem åt allmänheten.222 Slutligen skall 
påminnas att denna studie bygger på det australiensiska skattesystemet och inte är direkt 
överförbart till den svenska situationen. Emellertid kan undersökningen visa på potentiella 
attityder och förhållningssätt till skattesystem, oberoende av dess utformning.  
 
Studier visar på att ett lands invånare har högre skattemoral om de anser att de får tillbaka 
något av staten, exempelvis genom en bra statlig utbildning.223  En studie gjord på 47 länder 
visar att desto lägre nivå av individualism, laglig övervakning och förtroende för regeringen 
desto lägre är skattemoralen i landet.224 När det gäller skatteundanhåll är attityden och 
moralen mot skattesystemet grundläggande. Skatteflykt och fusk kan förekomma genom 
exempelvis falska nedsättningar, att dölja tillgångar och inkomster samt hänföra personliga 
kostnader till företaget.225 
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5. PRAKTISK METOD 
 
 
I den praktiska metoden beskrivs studiens tillvägagångssätt. Här redogörs bl.a. för val av 
metod, val av respondenter samt studiens utfall. 
 
 
 
5.1 Val av metod 
 

”Quality is elusive, hard to pre-specify, but we often feel we know it  
when we see it.”226 

 
En attityd om forskningsmetod är att valet av metod styrs av i princip liknande kriterier, 
nämligen att undersökare alltid vill att en metod ska ge den bästa möjliga bilden av det 
studerade objektet.227  
 
Baserat på undersökningens problemformulering, samt dess syfte, kommer vi att genomföra 
en kvalitativ empirisk studie. Med hänvisning till att undersökningsobjektet, Skatteverket, 
organisatoriskt sett opererar likadant inom de sju olika regionerna när det gäller urval och 
riskbedömning bör en kvalitativ metod bättre kunna spegla undersökningens frågeställning än 
en kvantitativ metod. Vår uppfattning är att den verksamhet vilken bedrivs bygger på centrala 
direktiv gemensamma för hela verksamheten. En kvantitativ undersökning hade kunnat 
generera data över en stor mängd medarbetare och dess attityder till frågan,228 dock anser vi 
inte att en sådan metod bör användas då vi ej undersöker individernas åsikter i sig, utan 
organisationen som objekt. Detta mål bör kunna nås genom intervjuer med individer väl 
integrerade i ämnet då det finns en möjlighet att gå in mer på djupet med vissa frågor i 
motsats till att nå den breda massan.  
 
Utmärkande drag för den kvalitativa forskningen är bl.a. ”den outtalade viljan att se eller 
uttrycka händelser, handlingar, normer och värden utifrån de studerade personernas eget 
perspektiv”.229 I enlighet med undersökningens syfte och perspektiv anser vi att denna metod 
väl kvalificerar sig som motiverad och användbar. Vår ambition är likt tidigare uttryckt att 
spegla Skatteverkets perspektiv och situation samt undersöka i vilken omfattning revisorns 
arbete idag används inom Skatteverket. Vårt mål med undersökningen och dess metod är att 
tillhandahålla trovärdiga och tillförlitliga svar, med en giltighet inom dess kontext. Dessa 
kriterier anses i många fall vara huvudkarakteristika för en kvalitativ metod.230        
 
 
5.2 Val av respondenter  
 
Med hänsyn till tidigare beskrivning av Skatteverket och dess likformiga arbete inom 
verksamheten är vår åsikt att intervjurespondenternas säte inte spelar någon avgörande roll för 
informationsinsamlingen. Inom de sju regionerna Skatteverket är uppdelade i arbetas det 
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enligt överensstämmande metoder och med samma urvals- och granskningsverktyg. Vi 
kommer istället att fokusera på respondenternas olika verksamhetsområden inom 
Skatteverket. Vår ambition har varit att intervjua medarbetare från olika verksamhetsområden, 
ex. medarbetare inom den dagliga driften till personer inom ledande befattningar. Med detta 
urval ämnar vi fånga revisionens betydelse inom det dagliga arbetet till mer strategiska frågor 
och betydelsen av revisionen på ett större plan. De respondenter vilka är mest lämpade för att 
delta i undersökningen återfinns förmodligen på högt uppsatta tjänster vid huvudkontoret i 
Solna, Stockholm. Det är inom huvudkontoret alla organisatoriska beslut tas och utreds 
angående verksamheten och dess framtid. Dock kan det vara svårt att få tillgång till 
respondenter från huvudkontoret på grund av diverse anledningar ex. ovilja att ställa upp i en 
sådan pass liten undersökning, tidsbrist, skyddande av egenintresse etc. Vi kommer även att 
genomföra två intervjuer med auktoriserade revisorer. Vår förhoppning är att information från 
revisorn skall hjälpa oss besvara Undersökningsområde 2 från Figur 1. Vi tror även att 
revisorerna kan bidra till att kartlägga den Indirekta effekten revisionen idag anses 
frambringa. 
 
Vårt urval är svårt att klassificera under något teoretisk begrepp. Vi har använt oss av 
Skatteverkets rikstäckande telefonväxel, och därigenom blivit vidarekopplade till olika 
personer inom Skatteverkets organisation. Vi har sedan låtit dessa personer i mån av tid och 
vilja fått delta i undersökningen, i den mån vi ansett dessa kvalificerade för deltagande. De två  
auktoriserade revisorerna vilka deltagit i studien har vi kommit i kontakt med tidigare utanför 
skolans värld. Vi har dock ansett att båda dessa väl kvalificerat sig att delta i denna 
undersökning med tanke på dess interna ställning inom sina verksamheter och därav valt att 
låta dem delta i undersökningen.  
 
 
5.3 Utfall 
 
Vi anser att det är svårt att initialt bestämma hur många intervjuer en kvalitativ studie bör 
innehålla. Undersökningens grundtanke var att genomföra intervjuer tills dess vi ansett oss 
nöjda med erhållen information. Tanken var att försöka nå en mixad blandning av personer 
verksamma inom olika verksamhetsgrenar tex. vid skatterevision, skrivbordsundersökning 
och någon medarbetare inriktad med arbete mot urvalsprocessen. Vi tror att denna blandning 
hade gett oss en bra mix av hur den externa revisionen spelar in i verksamheten och vid dess 
olika verksamhetsgrenar. Vårt mål var dock betydligt svårare att uppnå i praktiken än vad 
föreföll vara möjligt vid studiens planeringsfas. I processen med att finna kandidater erhöll vi 
ett antal olika tips om en person anställd vid Skatteverket vilken är väl insatt i ämnet. Baserat 
på dessa uppgifter tog vi kontakt med denna person vilken däremot inte alls ansåg det möjligt 
att delta i undersökningen. Personen i fråga ansåg att vår undersökning var alltför spekulativ 
och att denne inte hade möjlighet att diskutera detta mer ingåenden, varken om revisionens 
betydelse i dagens verksamhet eller en potentiell framtid efter ett avvecklande av plikten. Det 
är svårt att svara på varför denne person inte ville ställa upp när övriga respondenter inte såg 
några svårigheter med att medverka. Tänkbara anledningar kan vara tidsbrist eller ren ovilja 
att gå ut med uppgifter inom ett känsligt ämne. Genom Stellan Nilsson, Assistant Professor 
vid Umea School of Business, erhölls även ett par namn på tänkbara kandidater till studien. 
Problem uppstod dock då dessa personer är anställda under den förste tänkta kandidaten och 
avböjde på grund av detta att delta i vår undersökning. Ännu ett bortfall uppstod med en 
person anställd vid Skatteverkets maskinella urvalsgrupp. Denne samtyckte och lämnade 
positivt besked om att ställa upp på intervju och erhöll studiens intervjumanual på förhand. 
När intervjun dock var tänkt att genomföras hade respondenten inte längre möjlighet att 
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medverka då denne presenterat frågorna för sin chef, och därefter blivit nekad att besvara 
några frågor om den slopade revisionsplikten eller Skatteverkets urvalsprocess.  
 
Dessa bortfall har givetvis försvårat undersökningen. Varför dessa personer inte haft vilja att 
ställa upp är givetvis svårt att spekulera i. Vår uppfattning är att respondenterna inte tackat nej 
pga. tidsbrist utan att oviljan att ställa upp istället kan grundas i att Skatteverket är en statlig 
myndighet och det är svårt att uttala sig inom dessa frågor. De tillfrågade kan ha haft 
restriktioner från högre ort att inte delta i undersökningen, eller av personliga skäl ansett sig 
oförmögna att uttala sig med risk för att själv drabbas negativt på något sätt. Trots det bortfall 
vilket uppstod anser vi oss nöjda med de intervjuer och respondenter vilka tillslut gav 
klartecken för intervjuer. Vi tror inte att bortfallet i någon större utsträckning bidragit till att 
viktig information inte erhållits.  
 
    Befattning   Intervjusituation   

            

Respondent A   Auktoriserad Revisor   Kontor   

            

Respondent B   Auktoriserad Revisor   Telefon   

            

Respondent C   Sektionschef Skatteverket   Telefon   

            

Respondent D   Sektionschef Skatteverket   Kontor   

            

Respondent E   Revisionsledare Skatteverket   Telefon   

            

 
 
5.4 Databearbetning 
 
Efter inbokade intervjuer erbjöd vi respondenterna att på förhand ta del av intervjumanualen, 
vilket tre av respondenterna valde att göra. Vi tror att detta kan leda till att respondenterna 
bättre kan besvara vissa frågeställningar genom förberedelser. 
 
De intervjuer vi genomförde valde vi att spela in med diktafon. Detta för att lättare kunna 
analysera de svar vi erhöll och för att inte missuppfatta något vi samt våra respondenter ansåg 
viktigt. Inspelning av intervjuerna skedde i samtycke med respondenten. Efter intervjuerna 
var utförda transkriberades dessa. Transkribering gav oss möjlighet att analysera svaren flera 
gånger och vi kunde göra en noggrann tolkning, vilket även är huvudsyftet med att 
transkribera intervjuer.231 De svar vi presenterar i denna uppsats har reducerats efter 
intervjuerna, en procedur vi anser nödvändig för att underlätta och tydliggöra kapitlet. Vi tror 
inte helheten i uppsatsen har påverkats på grund av detta förfarande utan ansåg det nödvändigt 
för att göra kapitlet förståeligt och läsvärt. För att öka studiens trovärdighet valde vi att låta 
respondenterna ta del av det material vi sammanställt från intervjuerna. Respondenterna har 
sedan fått godkänna informationen, vilket gör att risken för missförstånd eller missuppfattning 
har minimeras enligt vår åsikt. Det material vilket skickades för godkännande var det 
färdigställda materialet vi avsett använda till undersökningens empiriska avsnitt.  
  

                                                
231 Patel, Runa och Davidson, Bo, Forskningsmetodikens grunder, Lund: Studentlitteratur, 2003, 374 
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5.5 Källkritik 
 
En betydelsefull men svår faktor att avgöra vid genomförande av intervjuer är hur 
representativa intervjupersoner är för undersökningen. Är respondenterna kunniga och kan 
tänkas representera den undersökta organisationen? I denna uppsats har vi genomfört tre 
intervjuer med personer på Skatteverkets revisionsverksamhet på olika kontor samt genomfört 
intervju med två externa revisorer. Av respondenterna inom Skatteverket var två personer att 
anses erfarna samt en person med mindre erfarenhet. De två erfarna skatterevisorerna hade en 
positiv inställning och var villiga att svara på alla frågor och vi betraktar dem väl 
representativa för Skatteverket. Intervjun med den mindre erfarne medarbetaren på 
Skatteverket anser vi inte hålla lika hög standard likt de övriga intervjuerna. Det är svårt att 
bedöma om personen är lika representativ som de övriga två respondenterna. Detta grundar 
sig i att personen uttryckte sig med korta svar vid ställda frågor och vissa frågeställningar 
valde respondenten helt att avstå från. Vilka omständigheter respondentens förhållningssätt 
grundar sig i är svårt att utröna, tex. kan det handla om ren ovilja, tidsbrist eller avsaknad av 
kunskap och erfarenhet. Vi tror emellertid att respondentens relativt korta erfarenhet gjorde att 
denne valde att avstå från att svara och att personen var rädd att avslöja intern information. 
 
De intervjuade revisorerna har båda en lång erfarenhet av yrket och branschen. 
Respondenterna har varit verksamma i branschen i elva respektive 30 år och båda var högt 
uppsatta inom sin byrå. Båda respondenterna har en liknande bakgrund där de arbetat med 
mindre företag dvs. företag vilka påverkas av den slopade revisionsplikten. Detta anser vi leda 
till att dessa två personer väl representerar en revisor och revisionen som funktion. Båda hade 
ett positivt förhållningssätt till intervjun och bjöd på rikligt med information. 
 
Helhetsmässigt är vi nöjda med de personer vi fått möjlighet att intervjua under uppsatsens 
gång och anser att vi fick ut relevant information i stor majoritet av fallen. Trost beskriver 
olika ”krav” vilka kan ställas på en intervjuplats. Han menar att det skall vara en plats där 
respondenten dels känner sig trygg och lugn och inte blir distraherad av övriga faktorer.232 
Två av intervjuerna genomfördes på respektive respondents kontor och där anser vi att dessa 
kriterier är väl uppfyllda. De tre intervjuer vilka genomfördes på telefon är svårare att 
utvärdera ifall dessa krav uppnåtts. Dock kan vi säga att respondenterna inte blivit avbrutna av 
diverse störande faktorer. Huruvida respondenterna varit objektiva i sina svar, eller om dessa 
förskönats eller överdrivits är emellertid svårt att spekulera i. 
 
Vi har i uppsatsen valt att hålla samtliga respondenter anonyma. Detta ställningstagande 
gjordes redan i ett tidigt skede och var inget krav från respondenternas sida. Vi ansåg att det 
inte finns någon egentlig anledning att namnge de personer vi intervjuat. Detta eftersom ingen 
person då behöver känna sig utsatt eller orolig för att på något sätt framställas negativt. Vi 
betraktar att anonymitet som funktion i detta fall har hjälp oss nå mesta möjliga 
informationsmängd av studiens respondenter.   
 
 
 

                                                
232 Trost Jan, Kvalitativa Intervjuer, Lund: Studentlitteratur, 2005, 44 
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6. EMPIRI 
 
 
I avsnittet presenteras studiens primärinformation. Avsnittet inleds med två revisorsintervjuer 
följt av tre intervjuer med respondenter vid Skatteverket.   
 
 
 
6.1 Respondent A 
 

6.1.1 Bakgrund och befattning 
 
Respondent A har lång erfarenhet av rådgivning och revision. Personen har idag befattningen 
regionchef på en av de fyra stora revisionsbyråerna i Norra Sverige, och är ansvarig för ett 
flertal kontor på olika orter inom regionen. Respondent A är Auktoriserad revisor och har 
arbetat i yrket i närmare 30 år med ett mindre avbräck för ledande befattning inom ett större 
bolag. Tidigare har respondenten arbetat i egenskap av kontorschef på olika orter och idag 
arbetar denne ungefär 50 procent med internt arbete och verksamhetsstyrning och 50 procent 
med egen kundstock. Respondenten har genom sin erfarenhet god insyn både i det dagliga 
arbete vilket innefattas i revisorns arbete samt mer ingående information om hur 
verksamhetens administrativa funktioner bedrivs. 
 

6.1.2 Indirekt effekt 
 
För att belysa den indirekta effekt revisorn har på Skatteverket bad vi respondenten att 
definiera den roll revisorn har i ett litet företag (t.ex. 3 miljoner i omsättning). Respondent A 
menar att de särskiljer olika kategorier av uppdrag i tre olika klasser. Den första kategorin 
är bolag där byrån tillhandahåller en stor del av företagens ekonomiska tillvaro. Respondenten 
och dess byrå kan hjälpa dem med redovisning och att göra årsbokslut, bolagsdeklarationer 
och arbetar i princip som bolagens ekonomiavdelning.  På detta genomförs givetvis även 
revision. Respondenten påpekar dock att det är viktigt att särskilja dessa olika områden på 
olika medarbetare inom byrån för att minska jävsproblematik.  
 
Den andra kategorin anser respondenten vara den mest typiska inom dennes 
verksamhetsområde. Inom kategori återfinns bolag vilka själva sköter den löpande 
redovisningen på ett hyfsat korrekt sätt. Här arbetar byrån med att biträda med 
slutprodukterna, dvs. avsluta årets räkenskaper. I detta fall blir det mycket skattefrågor och 
dispositionsfrågor vilka företagen inte känner sig komfortabla att själva hantera. Denna 
kategori går under benämningen kombiuppdrag och sammanfattas i stort av hantering av 
årsbokslut, bolagsdeklarationer och revision. 
 
Inom den sista kategorin återfinns företag där byrån endast ansvarar för revisionen.  I dessa 
bolag är det nästan uteslutande att bolaget på något sätt antingen har kompetens själv att sköta 
hela paketet, vilket är ganska ovanligt, eller att bolaget köper tjänsten av någon 
redovisningskonsult eller redovisningsbyrå.  
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I revisorns arbete med att granska och säkerställa redovisningar menar Respondent A att 
felaktigheter och brister dyker upp hos i princip alla klienter, men att dessa inte behöver vara 
av väsentlig karaktär. Respondenten säger att i vartenda bokslut vilket granskas är någonting 
fel, frågan är bara vilken andel felaktigheter bokföringen innefattar. Denne menar att det är 
sällan ett fel är väsentligt och behöver granskas mer ingående. Respondenten menar även att 
det i exempelvis frågor av skattekaraktär är lättare att missa något för företag. Detta görs 
oftast inte av medvetenhet utan sker för det mesta på grund av misstag eller okunskap, vilket 
leder till att de flesta av dessa felaktigheter får kunden chans att rätta till, vilket nästan alltid 
efterlevs. 
 
Generellt sätt anser Respondent A att revisorerna skapar nytta för Skatteverket. Denne menar 
bland annat att:  
 

”Alltså, vi rättar till och städar upp mycket som dom (Skatteverket; 
författarnas tillägg) skulle få skit och jobbigt och eländigt om vi inte 
gjorde.”  

 
Respondenten grundar detta resonemang i att revisorn bl.a. gör många deklarationer vilket 
underlättar för Skatteverket. Denne menar att om revisorn inte hjälpte till att hantera dessa 
deklarationer kommer Skatteverket drunkna i frågeställningar, vilket kan skapa en massa 
arbete vilket inte är kopplat till skatteinkomst utan bara är av administrativ karaktär. 
 
Om revisionsplikten kommer att slopas tror Respondent A även att redovisningskvalitén 
kommer att förändras. Dock ställer sig denne frågande huruvida detta har någon väsentlig 
betydelse. Respondenten menar på att de stora revisionsbyråerna hela tiden lägger ned enorma 
summor på utbildning av personal, och att detta leder till att revisionsbyråerna som aktör är de 
vilka stått för att vässa till, korrigera, rätta, ändra och göra det som krävs för att fullt ut följa 
årsredovisningslag och bokföringslag. Denne menar på att om revisionsplikten avvecklas 
kommer det att bli sämre kvalité utifrån lagstiftarens formalia, då alternativet för bolagen är 
mindre redovisningsbyråer, vilka inte lägger samma krut på att upprätta en helt korrekt 
årsredovisning. Om detta i slutändan har någon väsentlig påverkan är Respondent A mer 
tveksam till. 
 

6.1.3 Direkt Effekt 
 
En direkt effekt revisionen har i Skatteverkets verksamhet är att en oren revisionsberättelse 
skickas in direkt till Skatteverket. Respondent A tror att Skatteverket idag tar hänsyn till om 
revisorn fastställer en oren revisionsberättelse kontra en ren revisionsberättelse. Denne tror att 
om revisorn påtalar brister i internkontroll och allmänt dålig ordning borde Skatteverket fästa 
ett visst avseende vid denna typ av notering i revisionsberättelsen. Likaså om det handlar om 
en notering av skattekaraktär.  
 
En annan händelse Skatteverket får kännedom om är ifall en revisor lämnar ett 
revisionsuppdrag i förtid. Respondent A menar att detta händer, om än inte alltför ofta. 
Anledning till ett sådant beslut kan grunda sig i en osäkerhet om klientens affärer, 
obehagskänsla, samarbetssvårigheter eller dylikt. Respondenten är osäker på om detta är 
något Skatteverket fäster särskild vikt vid, men säger själv att denne hade tagit en sådan 
händelse i beaktning om denne var i Skatteverkets situation. Dock vill Respondent A påpeka 
att ett revisionsuppdrag vilket slutar i förtid inte alls behöver grunda sig i någonting negativt 
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klienten har gjort, utan att det kan ha en sådan odramatisk förklaring som en ägarförändring. 
Dock hänvisar denne till ordspråket ”ingen rök utan eld” och menar på att en anmärkning inte 
behöver betyda någonting. Emellertid borde det ringa någon sorts varningsklocka, i likhet i 
med den orena revisionsberättelsen. 
 

6.1.4 Kontakten Skatteverket – Revisorn 
 
På frågor om revisorns kontakt med Skatteverket vill denne för det första påpeka att revisorn 
har tystnadsplikt. Detta innebär att det är sällan Skatteverket i första hand kontaktar revisorn. 
Ett betydligt mer frekvent förfarande är att revisorn kontaktar Skatteverket. I fråga om 
teknikaliteter vilka härrör överförande av material eller frågor gemensamt för byrån menar 
revisorn att det förekommer en direktkontakt verksamheterna emellan. Detta sker även vid 
förfrågan om anståndslistor och liknande datamaterial. Respondent A påpekar att denna 
kontakt fungerar väldigt bra där byrån har en öppen och god dialog med Skatteverket. 
Däremot, när det gäller frågor om skatteskyldiga menar Respondent A att det inte alls 
förekommer lika mycket kontakt, då varken Skatteverket, eller revisorn, arbetar på det sättet. 
 
Respondent A hänvisar till två skattekonsulter vid dennes kontor, vilka enbart hanterar 
skattefrågor. Detta är en intern resurs de först vänder sig till vilka bistår med stor hjälp inom 
skatteområdet i det vardagliga arbetet. Respondent A menar att kontakt med Skatteverket inte 
sker på daglig basis, då denne anser att generellt sätt besitter de inom byrån tillräcklig 
kunskap om det vardagliga. Kontakt med Skatteverket sker istället vid mer specifika 
frågeställningar och vid regelförändringar och tolkningsfrågor. 
 
En situation där företaget förväntar sig mer stöd från revisorn i skattefrågor är när 
Skatteverket har valt ut ett bolag för en utökad kontroll, exempelvis en skatterevision. 
Respondenten menar att klienterna nästa alltid kontaktar revisorn när de har blivit utvalda för 
extra granskning. Respondenten säger att de då ger klienterna lite allmänna förhållningsregler 
om hur de skall förhålla sig för att de skall sköta sig snyggt mot Skatteverket. Respondenten 
tror att detta mynnar ut i att en skatterevision är ett orosmoment och då vill klienterna ha 
någon att hålla i handen och få stöd då situationen i sig kan uppfattas som obehaglig. Dock 
vill respondenten påpeka att oron inte bottnar i att klienterna är skattebrottslingar utan mer för 
att en skatterevision är ett område där företagen själva saknar kunskap. För att motverka detta 
menar Respondent A att de i egenskap av revisionsbyrå alltid påtalar för kunden att denna bör 
utgå ifrån att bli kontrollerad av Skatteverket, då det är Skatteverkets normala process. 
Argumentet fungerar i praktiken likt en ribba företagen siktar på att nå. Respondenten 
understryker även att det varken är bra för klienten eller dem som byrå ifall det återfinns 
väsentliga fel och brister vid en skatterevision, även om det, i likhet med bokslutet diskuterat 
tidigare, är svårt att upptäcka alla fel på förhand. 
 

6.1.5 Revisorernas anmälningsskyldighet 
 
Enligt aktiebolagslagen är revisorn skyldig att anmäla till åklagare vid misstanke om brott hos 
klienten. Respondent A tror inte att detta är något klienterna i någon större utsträckning 
känner till, men understryker att om en sådan situation uppstår informeras klienten om detta. 
Respondent A tycker personligen inte att lagen om revisorernas anmälningsskyldighet är 
speciellt bra. Denne anser att samhället har lagt för många roller på revisorn vilka borde ha 
lagts på andra grupper inom samhället och att rollen revisor därav blir rätt schizofren. 
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Respondenten menar att detta förfarande egentligen är ett sätt att lyfta över ett problem i 
revisorns knä vilket de egentligen inte är utbildade för. Slutligen menar Respondent A att 
räkenskapsrevision är vad revisorns arbete egentligen handlar om och det är den rollen en 
revisor borde fylla. Allt det andra är bara pålagor. På fråga om hur ofta Respondent A har 
anmält brott enligt denna lag menar Respondenten på att det har förekommit, men att det 
oftast inte blir någonting av det. Detta grundar sig i att vid misstanke om brott påtalar revisorn 
detta för klienten vilken sedan har tid på sig att tillrättalägga de belysta felaktigheterna, vilket 
i regel efterföljs av de flesta då Respondenten menar att det inte finns någon medveten vilja 
att vara brottsling bland företagare generellt sätt. 
 

6.1.6 Övriga frågor 
 
Respondent A anser att Skattekontot är en post vilken granskas mer eller mindre hos alla 
klienter. Det vanliga förfarandet är att först granska de preliminära betalningarna av F-skatt. 
Sedan följs föregående års slutskattsedel upp, vilken också går över skattekontot. Efter detta 
görs en avstämning av skatten fram till före årets skatt, och sedan görs en skatteberäkning på 
årets beräknande utfall, och en avräkning av den preliminära F-skatten.  
 
På fråga om Respondent A tror att en skatterevision skiljer sig mot en extern revision säger 
denne att de arbetar med något de kallar väsentlighet och risk. Det har egentligen inget 
skattetänk utan bottnar i ett omvärldsperspektiv med syfte att spegla verkligenheten. I och 
med detta blir det viktigt för byrån att exempelvis kundfordringarna blir rätt periodiserade, att 
de blir betalda osv. Respondenten upplyser att detta inte är något Skatteverket lägger ett 
jätteperspektiv på, det vill säga ifall bolagen får betalt för alla kundfordringar. Denne säger att 
det är snarare tvärtom, ifall revisorn säger att dem här kommer de inte att få betalt för är det 
inte något problem för Skatteverket, emellertid är det ett jätteproblem för revisorn. Samma 
sak gäller om revisorn bokar upp ett pågående arbete, t.ex. byggnation av en stor fastighet. Då 
måste Respondenten lägga mycket tid på att göra bedömningar på om värdet är rätt. Där kan 
sägas att Respondentens uppfattning är att Skatteverket kanske också tittar på detta, men att 
Skatteverket gör en ganska enkel och snabb bedömning, medan revisorn är livrädd för att 
någonting är övervärderat. Är de övervärderade har företaget förmodligen bättre resultat, och 
då är det inget problem för Skatteverket. Skatteverkets stora problem är att någon har 
undandragit beskattning medan revisorns är livrädd att omvärlden får en för positiv bild av 
företaget. Skatteverket vill därmed få in allting och revisorn för allt i världen att inga poster 
har övervärderats. Respondent A avslutar med att påtala att de båda verksamheterna, 
förmodligen, har olika riskexponering, dvs. olika risktänk när de bedömer en balanspost.   
 

6.1.7 Slopad revisionsplikt 
 
Respondent A anser att en slopad revisionsplikt är kanon. Denne uttrycker att ett slopande av 
revisionsplikten inte förbjuder revision, utan istället kommer att styras av marknadskrafter. 
Respondent A säger att de fått indikationer på att många företag kommer att fortsätta använda 
sig av revision. Denne tror även att vissa klienter inte känner sig betjänta av revision för 
revisionens skull, men att de fortfarande kommer att behöva hjälp i stor utsträckning, och det 
tror Respondet A att byrån kommer att fortsätta kunna leverera, även om revision inte 
förekommer. Respondenten anser likaledes att den nivå EU har satt på vilka aktiebolag vilka 
skall omfattas är helt okej. Respondenten anser att Skatteverket i vissa avseenden har fog för 
den kritik vilken riktas mot ett avvecklande av lagstadgat kring revision. Denne hoppas och 
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tror att de flesta av byråns kunder kommer att fortsätta att sköta sig bra i den nya miljön. 
Däremot finns dock en grupp byrån alltid hamnar i konflikt med, vilka nu kommer få en chans 
att sköta sin bokföring egenhändigt. Dessa kunder menar Respondenten inte vara speciellt 
åtråvärda i dagens situation heller och därav beskriver Respondenten dagens revisor i form av 
en sorts grundvakt. För de seriösa klienterna, vilka bedriver en seriös näringsverksamhet, tror 
Respondent A ändock att de kommer att fortsätta vara seriösa och denne hoppas att revisorn 
och byrån i fortsättningen kan hjälpa dem likt tidigare.  
 
 
6.2 Respondent B 
 

6.2.1 Bakgrund och befattning 
 
Revisor B är auktoriserad revisor vid en av de stora revisionsbyråerna i Sverige, där dennes 
titel är mellanchef, vilket innebär att personen är graderad till director och har personalansvar 
för ca tio personer. Respondenten är i grunden civilekonom och har snart elva års erfarenhet 
av redovisning och revision.  
 
Revisor B jobbar i huvudsak med ägarledda bolag dvs. den typ av företag där ägarna är 
verksamma i bolaget. Revisor B arbetar även med noterade- och utländska bolag men i 
mindre utsträckning. Under ett år arbetar respondenten ca 75 procent med ägarledda företag 
och 25 procent med noterade. En normal arbetsdag för respondenten består av ägarrelaterade 
frågor, och därav inte revision i någon större utsträckning. Arbetsuppgifterna blir mer 
konsultation mot ägarna och då framförallt skatterelaterade frågor, men även under senare tid 
frågor som rör finansiering, strategi och obeståndsrelaterade frågor. 
 

6.2.2 Indirekt effekt 
 
Revisor B beskriver att rollen denne har i ett litet bolag (oms. ca 3 miljoner) är tydligt 
underordnad, där uppgifterna består av ekonomisk rådgivning och att fungera i form av ett 
bollplank i diverse frågor. Respondenten tror även att detta svar varierar mycket bland 
revisorer eftersom alla individer är drivna och intresserade av olika ämnesområden. Revisor B 
arbetar främst med de skatterelaterade frågorna och minst med de redovisningsmässiga. 
Respondenten upplyser att i den bransch denne arbetar är arbetet i hög grad skatteinriktat och 
bolagen förväntar att revisorn har en god insikt och kännedom om skatter och avgifter. Många 
kunder anser att värdet i revisionen ligger i att bolaget kan redovisa skatter och avgifter på rätt 
sätt. 
 
Revisor B nämner att många bolag de arbetar med inte ser arbetet revisionsbyrån utför som 
revision. När diskussionen om revisionsplikten kommer upp med respondentens kunder, tror 
vissa bolag att det inte rör dem då de själva inte anser att de har någon revision. Många bolag 
respondenten arbetar med ser inte tjänsten i likhet med revision, utan mer i egenskap av att de 
får hjälp med att upprätta korrekta bokslut och att de erhåller en ekonomisk rådgivare.  
 
Revisor B tror att de upptäcker brister i 98 procent av alla utförda revisioner, och att det är 
sällan en revision utförs och inga korrigeringar behöver genomföras. Ungefär två tredjedelar 
av de fel vilka upptäcks är skatterelaterade dvs. de ger en effekt på det skattemässiga 
resultatet på något vis.   
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Generellt sätt sker fler korrigeringar i ett litet företag än vad det förekommer i större bolag. 
Ett större bolag låser sina böcker exempelvis 20:e januari. När sedan revisionen utförs har 
Byrån satt upp en materialitetsgräns, vilket fel de kan acceptera innan felet måste anses 
väsentligt. Detta belopp kan helt variera beroende på bolag, hittas inga väsentliga fel görs inga 
justeringar, eftersom bolaget inte vill öppna upp sina balanser. Respondenten utvecklar med 
att i ett mindre bolag fungerar det inte på samma sätt, utan de vill oftast få bokföringen helt 
korrekt. Exempelvis vid en revision kan fel för 10 000 Sek upptäckas. Materialitetstalet kan 
vara fastställt till 100 000 Sek, men ett litet bolag vill ändock justera denna felaktighet, och då 
blir det en ändring i redovisningen. Om kunden ansett att korrigeringen inte behöver 
genomföras hade byrån inte haft några problem med felaktigheten eftersom den inte uppnår 
den gräns för materiella felaktigheter, och vidare inte påverkar den rättvisande bilden av 
företaget. Kunden förväntar sig att byrån rapporterar dessa fel eftersom de vill få sin 
redovisning i närmsta laget felfri.  
 
Revisor B tror definitivt att revisorer skapar stor nytta för Skatteverket och anser även att 
nyttan är logisk. Detta eftersom revisorer är ett kontrollorgan och den kontrollfunktion 
revisorerna utövar i mångt och mycket är en tjänst åt Skatteverket. Respondenten är även 
övertygad om att en eventuellt slopad revisionsplikt kan påverka redovisningskvalitén, vilket 
kan leda till att skattefelet ökar. Revisor B utvecklar resonemanget med att det inte är säkert 
att företagen i sådana fall betalar för lite skatt, utan att det i många fall kan bli att företag 
betalar alldeles för mycket skatt. Revisor B anser att företagarna idag inte besitter kunskapen 
om hur de ska agera för att betala rätt skatt, det är för svårt och det kostar bolagen för mycket 
pengar att lära sig skattereglerna. 
 
Revisor B anser att Skatteverket definitivt har fog för dess kritik angående Bo Svenssons 
utredning. Respondenten menar att Skatteverkets arbete kommer bli oerhört mycket svårare 
eftersom det kommer att finnas många bolag med en redovisning vilken överhuvudtaget inte 
går ihop. Respondenten ifrågasätter hur Skatteverket kommer att agerar vid detta scenario, 
ifall Skatteverket kommer att ”skönsbeskatta” ett sådant bolag rakt av vilket kan leda till 
konkurs, eller om det finns något annat sätt att lösa detta på. 
 

6.2.3 Direkt effekt 
 
Respondent B upplyser att den orena revisionsberättelsen värdesätts olika beroende på vilken 
anmärkning denna innehåller. Respondenten påpekar att detta är dennes individuella åsikt och 
att det inte finns något empiriskt underlag bakom detta, men respondenten har inte märkt att 
Skatteverket agerar kraftfullt på orena revisionsberättelser, dvs. på de orenarevisionsberättelse 
revisor B har skickat in. Oavsett vilken typ av anmärkning har respondenten inte märkt att den 
orena revisionsberättelsen är någon större väckarklocka för Skatteverket.  
 
Revisor B hävdar att det är väldigt sällan denne lämnar ett revisionsuppdrag i förtid, och sker 
detta skall det vara pga. dramatiskt karaktär, exempelvis att det förekommer brottsmisstankar. 
Respondenten utvecklar resonemanget med att sådana fenomen vanligtvis upptäcks när 
räkenskapsåret är slut och då är det inte god revisorssed att avgå, utan då blir uppgiften för 
revisorn att försöka utreda problemet, sen kan revisorn avgå på årsstämman. Revisor B tycker 
att Skatteverket borde ta hänsyn till revisorns förtida avgång men påpekar att det är inget 
denne vet någonting om.  
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6.2.4 Kontakten Skatteverket - Revisorn 
 
Revisor B nämner att det är sällan Skatteverket tar kontakt med denne för en kunds räkning. 
Respondenten tror att detta bara hänt en gång under dennes karriär. Då var det Skatteverket 
vilka skickade ett brev och upplyste respondenten att en kund denne var revisor för var sen 
med skattebetalningar. Utöver det tror respondenten att det aldrig har hänt att Skatteverket har 
tagit direkt kontakt med Revisor B, detta har varit likadant även i samband med 
taxeringsrevision eller något liknande. 
 
Revisor B hävdar att de kontaktar Skatteverket relativt ofta för att få registreringsdata tex. 
registreringsinformation, saldon på skattekonton, men även för att erhålla 
registreringsuppgifter där det framkommer hur bolaget har deklarerat moms, sociala avgifter 
och källskatt. Respondenten fortsätter med att i revisionen kontaktar de inte Skatteverket utan 
uppstår skatterelaterade frågor vänder de sig till byråns egna skattejurister. 
 
Revisor B tycker att Skatteverket och revisorn är relativt långt ifrån varandra, dvs. ingen 
egentlig dialog förekommer. Respondenten menar vidare att fokus ligger på att göra rätt mot 
ägarna. Att det blir rätt reviderat, både räkenskaperna och styrelsens förvaltning och att 
bolaget redovisat rätt skatter och avgifter samt att det ger en rättvisande bild av företaget, 
vilket är viktigt för alla intressenter. Respondenten menar att det en revisor är ”orolig” för är 
att Skatteverket gör en taxeringsrevision och finner att revisorn gjort en bristfällig revision, 
vilket leder till att revisorn blir anmäld till revisorsnämnden. Revisor B menar att det är 
Skatteverket vilka gör flest anmälningar till revisorsnämnden.  
 
När ett företag Revisor B har reviderat blir utsatt för utökad kontroll, exempelvis 
skatterevision, kontaktar alltid bolaget denna, vilket Respondenten vill att företaget skall göra. 
Under respondentens karriär har det inte hänt att ett bolag vid skatterevision inte kontaktat 
Revisor B. Intervjupersonen utvecklar resonemanget med att denne vill gärna vara med på 
mötet med Skatteverket samt delaktig i den processen, vilket även företagen finner viktigt. 
Utöver det är bolagen generellt sätt tacksamma för den hjälp de kan få i samband med en 
skatterevision. Respondenten har ca 160 klienter och av de bolagen blir det ca tre stycken 
skatterevisioner per år. Revisor B menar att det varken förekommer någon positiv eller 
negativ attityd om ett bolag denne reviderat blir utsatt för taxeringsrevision. Respondenten 
utvecklar med att alla bolag vet att efter varje år kommer de allt närmare en taxeringsrevision.  
 

6.2.5 Revisorernas anmälningsskyldighet 
 
Revisor B hävdar att klienterna definitivt inte känner till att revisorn måste anmäla vid 
misstanke om brott och detta är inget respondenten informerar klienterna om. 
Intervjupersonen förklara att då får de en direkt en liten uppförsbacke och blir sedd som en 
polis. Respondenten har vid ett tillfälle anmält ett företag. Revisor B är starkt emot att 
revisorer måste anmäla vid brottsmisstanke t ex bokföringsbrott, respondenten anser att det 
inte är revisorernas jobb utan polisens. 
 

”Problemet ligger många gånger i att om jag undanlåter att anmäla 
eller om jag inte helt enkelt har sett att det är ett bokföringsbrott eller 
annan typ av ekonomiskt brott, då kan jag själv bli åtalad för brott. En 
polis som inte anmäler ett brott när någon kör mot rött ljus, han kan 
inte bli åtalad för brott. De har jag väldigt svårt att förstå varför jag 
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som revisor sitter i en större risksituation än en polis som inte anmäler 
ett brott.” 

 
Revisor B påtalar att det måste förekomma misstankar innan de anmäler bolag till åklagare, 
och att det inte räcker med indicier när detta väl sker. Inom revisionsbyrån finns regler för hur 
byrån skall förfara innan en brottsmisstanke skickas till åklagare. Först undanrättas kunden att 
det förekommer brottsmisstankar om dennes verksamhet eller i dennes bokföring, och efteråt 
har kunden fyra veckor på sig att rätta till dessa felaktigheter. Åtgärdas inte felen förklarar 
respondenten att Skatteverket har en skyldighet att avgå som revisor och i samband med detta 
lämna brottsmisstanke till åklagaren. 
 

6.2.6 Slopad revisionsplikt  
 
Respondent B påtalar att det idag och i framtiden säkerligen kommer att finnas oseriösa 
företag, oberoende av lagstadgad revisionsplikt. Respondenten fortsätter med att det inte är 
revisorernas uppgift att hitta tex. svart försäljning, utan att detta faller utanför dennes 
anmälningsplikt. Revisor B tror att detta kan öka om revisionsplikten försvinner, men inte 
explosionsartat eftersom den kontrollfunktion Skatteverket bedriver fortfarande kommer att 
avskräcka bolag från att fuska i stor utsträckning.  
 
Revisor B är förvånad ifall Sverige väljer att avveckla revisionsplikten, men respondenten 
medger att denne är lite partisk i frågan. Revisor B anser att den lagstadgade revision är ett 
system vilket fungerar väldigt bra. Fast Sverige är ett av få länder i västvärlden vilka har kvar 
revisionsplikten, tillägger respondenten att Sverige även är ett av de mest utvecklade länderna 
i området samt har en av de högsta skattemoralerna.  
 
Respondenten utvecklar resonemanget angående slopad revisionsplikt med att denne alltid 
försöker se vilka konsekvenser förändringar kan leda till. Revisor B fortsätter med att många 
företag kommer att välja att inte ha revision och hur kommer det att påverka 
företagstransaktionsmarknaden? Alla transaktioner företag vill genomföra kommer att bli 
oändligt mycket dyrare för de företag vilket inte blivit reviderade. När ett företag inte valt att 
ha revision kommer det inte finnas tillgängligt några siffror bakåt i tiden vilka går att 
analysera översiktligt, vilket leder till att alla siffror måste analyseras ingående. Detta kommer 
leda till att de ”Due Diligence” arbeten vilka idag utförs kommer bli mycket dyrare 
 
Revisor B resonerar i att om ett bolag avsäger sig från revision i exempelvis två år för att 
sedan bestämma sig att återuppta revisionen pga. att en leverantör eller investerare kräver att 
företaget har revision, då kommer tröskeln bli stor för att komma in i systemet igen. 
Upptagskostanden för att utföra revisionen kommer att bli ungefär lika stor vilken det hade 
kostat att tillämpa revision hela tiden. Respondenten utvecklar med att revisorn gör ett 
uttalande om balansräkningen dvs. ställningen på balansdagen. Detta är vanligtvis inga 
svårigheter att bestämma, men problemet är att revisorn inte vet vad det var året innan, vilket 
leder till att denne inte vet om resultaträkningen för den tolv månadersperioden är korrekt. 
Detta innebär att revisorn är tvungen att revidera föregående års balanser och existerar ett 
jämförelse år i årsredovisningen då har revisorn två balansdagar till att revidera. Detta leder 
till att uppdrag där tidsåtgången varit 2 dagar nu kommer ta 2 veckor att genomföra. Revisor 
B fortsätter med ett exempel på ett bolag med snabb utveckling vilket tar sig till börsen inom 
en femårsperiod. Då finns prospektregler vilket innebär att företag måste visa historiska 
siffror i fem år. Ett bolag med snabb utveckling vilket inte haft reviderade siffror tre av de 
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fem åren, kommer leda till att prospektkostnaderna för detta bolag blir gigantiska.  Revisor B 
anser att det är upp till revisorerna att i framtiden berätta detta för kunderna och då kommer 
revisionen bli mer efterfrågestyrt dvs. att förklara för kunderna att exempelvis i år behöver ni 
ingen revision, men om två år kanske ni verkligen behöver det och kostnaderna blir ungefär 
lika. Respondenten tillägger att de intern inom byrån jobbar mycket med detta, att försöka 
vässa sina argument till varför bolag ska välja att ha en granskningsberättelse med 
årsredovisningen. 
 
Respondenten tror att en slopad revisionsplikt kan leda till att Skatteverket endast får in rena 
revisionsberättelser eftersom alla med orena väljer att avbryta uppdraget. Revisor B utvecklar 
resonemanget med ett exempel där en kund vill ha revision. Byrån utför revisionen och finner 
brister vilket leder till att det görs noteringar om exempelvis skatter och avgifter och att 
företaget har redovisat fel. Då påtalar kunden att den inte vill ha revision och vill avbryta 
uppdraget. Bolaget betalar för revisionen men vill inte ha någon revisionsberättelse. Revisor 
B menar att denna har svårt att se att bolag kommer inlämna en oren revisionsberättelse till 
Skatteverket. Respondenten fortsätter resonera i varför ett företag ska skicka in en oren 
revisionsberättelse till Skatteverket, eftersom detta är en varningssignal hos Skatteverket. Och 
då är det bättre att inte ha revision alls. Alternativt vill bolaget ha en granskning enligt 
särskild överenskommelse, där bara balanserna bekräftas. Entreprenören behåller denna för 
sig själv och skickar aldrig in den för publicering, utan den används ifall något händer 
framöver. Då kan företaget visa upp här har revisionsbyrån granskar balanserna. 
Revisionsbyrån har inte gjort uttalande angående förvaltning, skatter och avgifter utan bara 
bekräftat balansräkningen och resultaträkningen. 
 
 
6.3 Respondent C, Skatteverket  
 

6.3.1 Bakgrund och befattning 
 
Respondenten har arbetat inom Skatteverket sedan 1994, med en tidigare bakgrund som 
revisor under 4 år. Under denna tid har personen arbetat cirka 10 år i egenskap av 
skatterevisor och de sista fem åren som en av två representanter för en urvalsgrupp för den 
utökade kontrollformen skatterevision. För närvarande arbetar Respondent C som 
sektionschef på ett Skattekontor i den norra regionen med ansvar för ett 20-tal anställda. I 
denna roll ansvarar Respondent C för en stor del administration och formaliafrågor, samt ett 
stöd till personalen i stort när det gäller att planera och följa upp det dagliga arbetet. 
Respondent C ingår även i kontorsledningen för kontoret. Respondenten har i grunden en 
civilekonomutbildning.   
 

6.3.2 Indirekt effekt 
 
Respondent C tycker att företagsrevisorn skapar nytta för Skatteverket. Dels genom den 
löpande kontroll vilken sker hos revisorns klienter och likaså genom den orena 
revisionsberättelsen. Respondenten tror att revisorn främst avhjälper felaktigheter på vägen, 
vilket är till nytta både för samhället likväl som för Skatteverket. 
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6.3.3 Direkt effekt och Urval 
 
Respondent C anser att den orena revisionsberättelsen idag utgör en viktig del i urvalsgrunden 
inom Skatteverkets verksamhet. Är det en grav revisionsanmärkning gör Respondent C en 
genomlusning av företaget där det granskas allt ifrån hur företaget redovisar in sina uppgifter 
till Skatteverket, till om de har anmärkningar hos kronofogdemyndigheten samt om det finns 
någon intern information från tidigare skrivbordsundersökningar. Den minst grava 
anmärkningen i en oren revisionsberättelse anser respondenten vara om det kommer fram att 
företag har varit sena med att lämna in skattedeklarationer löpande under året. Grunden till 
detta är att Skatteverket har kontroll över denna information via egna system. De grövsta 
anmärkningarna anser respondenten vara framförallt om det finns noterat i 
revisionsberättelsen att det saknas underlag för många bokförda poster vilka inte har 
verifierats i efterhand på något annat sätt. En annan grov anmärkning där varningssignalerna 
ringer högre är när det finns en anmärkning om den interna kontrollen. Detta visar på att 
revisorn har haft svårt att följa vad som sker i bolaget och tyder på att det kan finnas fel i 
bokföringen.  
 
Respondenten tror även att den information den orena revisionsberättelsen bidrar med kan 
vara svår att upptäcka genom Skatteverkets maskinella urvalssystem. Alternativet vilket står 
tillbuds om den orena revisionsberättelsen är borträknad är exempelvis tips och anmälningar 
från allmänheten. Går det dock att para ihop ett bolag från ett sådant sammanhang med en 
oren revisionsberättelse anser Respondent C att arbetet känns mer vederhäftigt. Respondenten 
påpekar även vikten av att förstå att Skatteverkets syn är att de allra flesta företag gör rätt för 
sig, men att de finns de vilka gör fel och att detta kan vara mer frekvent förekommande i vissa 
branscher än andra.  
 
Vid urvalet till den utökade kontrollen, där vi främst avser skatterevision, får Respondent C ta 
emot dels tips från allmänheten, sk. Händelsestyrd tid, samt även via den riksplan vilken varje 
år upprättas. Riksplanen är ny för varje år och kan vara riktad mot särskilda företeelser eller 
särskilda branscher. Respondent C säger att där binds en stor del av Skatteverkets resurser upp 
till att exempelvis granska kontanthantering, restauranger och byggbranschen.  
 
Respondenten resonerar vidare att för den fördjupade granskningen med skatterevision kan en 
utgångspunkt vara den riksplan vilken varje år upprättas. Dock görs alltid ett förfinat urval där 
Skatteverket granskar mer utvalda företag mer ingående innan Skatteverket går vidare med 
den utökade kontrollen. Ett exempel på en generell urvalsprocess säger Respondent C vara ett 
slupmässigt urval med en träffbild på cirka 1000 bolag. Via maskinella urval filtreras denna 
grupp ned till ett par 100 bolag. Sedan vidtar ett manuellt arbete med att välja ut det sista 
slutliga urvalet vilket faktiskt granskas via skatterevision. Totalt sätt kan det slutliga urvalet 
rendera i cirka 20-40 företag.  
 
Respondent C belyser att i urvalsarbete skiljer Skatteverket inte mellan företags olika 
associationsform, exempelvis mellan Handelsbolag och Aktiebolag, utan att urvalet 
egentligen är likartat. Däremot anser Respondent C att aktiebolag med dess innefattande 
revisionsplikt har en extra informationskälla vilken Skatteverket går miste om när de granskar 
enskilda firmor eller handelsbolag. I dagsläget anser inte Respondent C att Skatteverket gör 
någon skillnad i om ett bolag, aktiebolag icke inräknat, använder sig av en extern revisor eller 
inte. Däremot anser respondenten att det oftast är bättre ordning i företagens bokföring när en 
revisor eller redovisningskonsult används. Respondenten förklarar även gällande urval att 
revisorns uppdragslängd kan vara en intressant indikationsfaktor. Speciellt företagen vilka 
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byter revisor med jämna ofta, och i de fall Skatteverket misstänker att det kan bero på att 
revisorns påtalade brister inte har avhjälps och att bolaget söker sig till en annan revisor på 
grund av detta. 
 
Respondenten anser vidare att det är svårt att bedöma vilken av revisorsavsägelse eller den 
orena revisionsberättelsen vilken är mest betydelsefull, men upplyser att revisorsavsägelse för 
ett uppdrag inte behöver bottna i någonting av betydelse. Det kan vara grundat i flytt av 
verksamhet, pensionering eller dylikt. Respondenten anser att den orena revisionsberättelsen å 
andra sidan brukar vara mer grundad i felaktigheter vilka även ligger till grund för det 
Skatteverket anser vara fel. En annan varningssignal Respondent C vill framhäva är när det 
sker plötsliga byten av styrelseledamöter, samt vid närmare granskning av personer med 
ljusskygg bakgrund. Då kan det vara fråga om ”målvakter” vilka tagit över företag och då är 
det fara och färde menar Respondenten.      
 

6.3.4 Kontakten Skatteverket - Revisorn 
 
Kontakten med revisorn sker lite olika beroende på i vilken position den verksamma har på 
Skatteverket menar Respondent C. I den roll denne haft tidigare (urvalsgruppen från tips) 
menar Respondenten att kontakt förekom bland annat då denne ringde upp revisorn för att få 
mer information gällande anmärkningar vilka gjorts, om någonting känts otydligt gällande ett 
bolag eller liknande. Vid en skatterevision menar Respondenten även att skatterevisorerna 
eftersöker om det finns några upprättade rapporter vilka företagsrevisorn har avhänt sig i 
samband med revisionen. I regel finns det skriftliga rapporter, och i synnerhet om 
företagsrevisorn har gjort avvikelser från standardformuleringen.  
 

6.3.5 Slopad revisionsplikt 
 
Respondenten har svårt att uttala sig huruvida informationskraven på företag kan komma att 
förändras om avregleringen av revisionsplikten genomförs. Personen säger att Skatteverket 
inte har möjligheter att kräva något mer per automatik, men att det är svårt att sia om vad som 
kan komma att gälla ett par år efter ett slopande. Respondent C uttrycker även att slopandet av 
revisionsplikten kan komma att behöva kompenseras, då identifiering av företag vilka 
kommer att utnyttja situationen är av gagn och nytta för hela samhället. Respondenten tror att 
det finns en möjlighet att den ekonomiska aktiviteten bland företag kan komma att öka om 
revisionsplikten slopas, men tror inte att det kommer att ske per automatik 
 
Ifall slopandet av revisionsplikten drivs igenom tror Respondent C inte att Skatteverkets 
långsiktiga mål fram till 2012 kommer att påverkas i någon större utsträckning. Dock vill 
denne inte utesluta att revisorn idag hjälper till med att rätta till oavsiktliga som avsiktliga fel 
redan i ett tidigare skede, vilket effekten är svår att uttala sig om. Dock framhåller 
Respondenten att Skatteverket är av den uppfattningen att en extern revisors arbete skapar stor 
nytta, både löpande och direkt genom tex. orena revisionsberättelser. Respondenten tror dock 
att slopandet kan komma att öppna en möjlighet för företag i vissa kategorier att förfara på ett 
oärligt sätt. 
 

”Det kan vara så i vissa fall att bolag får en större spelplan under 
längre tid.” 

 



 68 

Därav menar Respondent C att Skatteverket i sin tur har tydligt och massivt uttryckt sin kritik 
mot förslaget om en slopad revisionsplikt, bland annat för att den i slutändan inte är till gagn 
för samhällsnyttan.  
 
Respondenten är personligen av samma åsikt som Skatteverkets officiella syn i frågan, 
nämligen starkt kritisk. Respondent C säger sig har svårt att se varför slopandet skall ske, då 
denna inte menar att kostnaderna för revision inte är avgörande för företagens fortlevnad. 
Däremot påpekar denne att i vissa enstaka fall kan ett revisionsarvode på 20 000 – 30 000 kr 
vara kännbart då många företag lever på marginalerna, men att revisionsplikten ändock 
någonstans fyller en stor funktion. Denne menar även att vissa företag kanske endast ser 
revisorn i form av en kostnad, medan vissa använder sig av den kunskap externrevisorn har 
och ser till att följa upp de brister vilka kan finnas inom företaget.  
 
Respondenten sammanfattar konsekvenserna av hur en potentiell framtid kan komma att se ut 
ifall revisionsplikten avskaffas. Denne menar att det är svårt att sia om konsekvenserna och att 
det blir viktigt att följa upp en sådan framtid noga. Ifall ett slopande kommer att påverka 
Skatteverkets organisation i stor omfattning kommer detta givetvis att rapporteras till 
finansdepartementet och i sin tur regeringen menar Respondenten. Då kan det kanske bli 
aktuellt med någon lagändring eller andra kompenserande åtgärder. Dock vill Respondenten 
påtala att denne vill inte föregå händelserna av en slopad revisionsplikt i allt för stor 
omfattning. Respondenten hänvisar efter intervjun till en intern rapport (se bilaga 1) gällande 
den orena revisionsberättelsen.  
 
 
6.4 Respondent D, Skatteverket 
 

6.4.1 Bakgrund och befattning 
 
Respondent D är i grunden civilekonom. Denna har arbetat inom Skatteverket sedan 2001 och 
är idag sektionschef på revisionssektionen på ett medelstort kontor. Respondenten arbetar 
främst med ledning och styrning av de elva skatterevisorer vilka återfinns inom sektionen, 
men arbete innefattar även part i urvalsprocessen. Respondent C arbetar själv inte operativt 
utan fungerar som ett stöd och ett bollplank till främst skatterevisorerna inom sektionen.   
 

6.4.2 Indirekt Effekt 
 
Respondent D tror att företagsrevisorn idag skapar viss nytta för Skatteverket. Denna menar 
på att alla aktiebolag idag har ett lagstadgat krav på att ha en extern revisor, och att den 
revisorn har vissa skyldigheter i sin yrkesroll att gå igenom räkenskapsmaterialet. 
Respondenten menar att de inom Skatteverket då får hoppas att denna revisor ”har ett visst 
hum” om att det efter revisorns granskning ser någorlunda ut i företaget.  
 

6.4.3 Direkt effekt och Urval 
 
Respondent D upplyser att aktiebolagens revisionsberättelser lämnas in till Skatteverket. 
Denne menar att revisionsberättelserna är bra att få ta del av, dels om det är en oren 
revisionsberättelse vilket gör att Skatteverket kan se om den externa revisorn har påtalat 
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brister i företaget. Detta kan i sin tur leda till en mer omfattande granskning. Dock har den 
tillfrågade svårt att redogöra för hur den orena revisionsberättelsen används i Skatteverkets 
urval och anser sig inte vara rätt person att svara på den frågan.  
 
Respondenten påtalar först att allt vilken sker inom dennes sektion är skatterevision, och alltså 
tillhör kategorin utökad kontroll. Respondenten säger att de har olika aktiviteter de arbetar 
med när det gäller urval, men att urvalet i regel bestäms från huvudkontoret. Detta urval är 
baserat på den riksplan vilken används inom verksamheten där huvudkontoret väljer ut vilka 
inriktningar som skall granskas. Respondenten förklarar även att det finns ett visst mått av 
regionalt urval för vissa aktiviteter. Det finns även inom regionen en urvalsgrupp viken delvis 
plockar fram urval för vissa aktiviteter. Dock verkar det främsta urvalet komma från 
huvudkontoret och den riksplan som följs. Respondenten säger även att de ibland får 
urvalslistor med aktuella bolag vilka skall granskas, och att det ibland sker via det regionala 
urvalet. Det regionala urvalet faller inom något Respondenten kallar händelsestyrd tid. Inom 
detta urval används tips från allmänheten, interna tips från andra avdelningar och liknanden. 
Respondenten betonar dock att det mesta urvalet kommer från riksplanen.  
 
I urvalsprocessen görs ingen distinktion mellan företags associationsform. Respondenten 
menar att den revisionsmodell vilken används är lika oavsett om granskningsobjektet är en 
enskild firma, handelsbolag, kommanditbolag eller ett aktiebolag. Respondent D menar att i 
urvalsprocessen är det andra kriterier än bolagsform vilka avgör vilka som blir granskade. 
Dock påpekar respondenten att utredningarna kan bli olika beroende på företags 
associationsform, även om detta inte inverkar på urvalet. Denna menar även att det inte görs 
någon skillnad gällande huruvida företag, aktiebolag icke inräknat, använder sig av revision 
eller inte. Respondenten upplyser dock att även om det inte görs någon klassificering utifrån 
detta underlättar ändock arbetet i de fall företag använder sig av en externrevisor. 
Respondenten menar att i de fallen vet granskaren att det redan har gjorts någon typ av 
kontroll av företaget i fråga. På fråga om revisorns uppdragslängd har någon inverkan på 
urvalet svarar Respondenten nej på frågan. 
 
Respondent D menar att den typiska urvalsprocessen är svår att beskriva. En väg detta kan ske 
på är via interna signaler där granskning från någon annan avdelning ger signaler om en 
fördjupad kontroll av företaget, tex. från momsavdelningen. Om det finns tid att undersöka ett 
sådant bolag kan det vara en väg att gå för att nå vilka bolag som slutligen granskas. I andra 
fall finns en objektsbank via den urvalsgrupp respondenten tidigare refererat till där 
Respondent D kan vända sig till om dennes revisorer sitter utan objekt att granska. Den sista 
delen består av externt tips från anställda eller konkurrenter till bolag, vilket är relativt 
vanligt.  
 
Respondenten är försiktig när det gäller att uttrycka sig om hur den framtida urvalsprocessen 
kommer att gestalta sig om revisionsplikten försvinner. Respondenten anser likväl att den 
slopade revisionsplikten medför att Skatteverket tappar lite av den indirekta nyttan 
företagsrevisorn idag skapar genom sin granskning. 
 

6.4.4 Kontakten Skatteverket - Revisorn 
 
Respondent D säger att den kontakt som förekommer med revisorn mer eller mindre alltid 
sker i samband med att klienten först har blivit kontaktad. Företrädare för bolag kan sedan i 
sin tur hänvisa till sin revisor när Skatteverket har frågor, exempelvis angåenden speciella 



 70 

redovisningsärenden. Respondenten menar även att det ofta, i samband med skatterevisioner, 
hålls ett inledande möte med företaget och att den externa revisorn då är med under dessa 
möten. Revisorn brukar även närvara vid den slutgenomgång Skatteverket håller med företag 
innan en revisionspromemoria utdelas till det skattereviderade företaget.  
 

6.4.5 Slopad revisionsplikt 
 
Respondent D tror att Skatteverkets långsiktiga mål med att halvera skattefelet fram till 2012 
kan bli lidande om revisionsplikten slopas. Respondenten framhäver dock att detta är 
Respondentens personliga åsikt och denne har inte hört någonting gällande Skatteverkets 
officiella ståndpunkt i frågan. I fråga om en avvecklad revisionsplikt kan komma att förändra 
den ekonomiska aktiviteten bland företag svarar respondenten att detta mycket väl kan 
komma att gestalta sig på detta vis. Respondent D tror inte att detta gäller för de seriösa 
bolagen, om än spelplanen kan öka för de företag vilka är mindre seriösa.  
 
 
6.5 Respondent E, Skatteverket  
 

6.5.1 Bakgrund och befattning 
 
Respondent E har befattningen revisionsledare vilket innebär att denne leder en grupp 
skatterevisorer, fördelar arbetsuppgifter samt planerar deras arbete. Arbetsuppgifterna består 
av handledning i revisionsarbetet, att agera stöd för blivande skatterevisorer och ett bollplank 
till övriga revisorer på respondentens sektion, vilken består av ca. 20 medarbetare. En 
arbetsdag består huvudsakligen av att diskutera diverse skattefrågor och metodikfrågor inom 
skatterevisionen. Respondenten är jurist i grunden och har tjänstgjort hos Skatteverket i ca. 24 
år, med inriktning mot företag i ca. 20 år. 
 

6.5.2 Indirekt effekt 
 
Respondenten tycker att revisorn skapar nytta för Skatteverket och bidrar till mer ordning och 
reda i företagen. Intervjupersonen anser att det märks en betydlig skillnad vid skatterevisioner 
om ett exempelvis en enskild firma använt sig av revisor eller redovisningskonsult, gentemot 
de bolag vilka inte har anlitat någon hjälp.  
 
Respondenten anser att den indirekta effekten är en stor förlust vid en slopad revisionsplikt, 
då många företag kommer se mindre seriöst på bokföringen och den får en lägre prioritering. 
Enligt gällande lag har bolagen haft en revisor vilken har upplyst och tjatat att företaget skall 
lämna in handlingarna i tid. Intervjupersonen menar inte att bolag har avsikten att fuska men 
det kan lätt bli slarvfel vilket i slutändan kan få stora konsekvenser. 
 

6.5.3 Direkt effekt och Urval 
 
Respondenten anser att den största varningssignalen i en oren revisionsberättelse är bristande 
intern kontroll, eftersom Skatteverket vet att då är det ofta rörigt i bolaget. Respondenten 
utvecklar med att det inte behöver betyda att det är något fel, men att risken för fel är stor. En 
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annan anmärkning vilken är viktig att beakta är om det förekommit förbjudna lån.  
Respondenten anser inte att revisorns uppdragslängd har någon betydelse för Skatteverket. 
Däremot anser denne att orsaken till om en revisor lämnat ett uppdrag kan vara av betydelse. 
 
Vilka handlingar Skatteverket utgår ifrån varierar beroende på vilket skede de befinner sig i 
deklarationsgranskningsarbetet. Utgångspunkt vid skatterevision är årsredovisningen och 
revisionsberättelsen och det är den första externa data som kontrolleras innan beslut om 
skatterevision tas. 
 
Respondenten påstår att det inte existerar något typisk urvalssätt för verksamheten utan att 
urvalet kan variera stort. Dels varierar urvalen från år till år och likaså kontrollerna. 
Anledningen är att Skatteverkets syfte med granskningen skiftar och att huvuddelen av de 
skatterevisioner Skatteverket genomför är på aktiebolag. Vidare är revisionsverksamheten 
indelad i olika kontroller där Skatteverket har exempelvis en kontroll vilken bara syftar till att 
välja ut skatterevisioner utifrån orena revisionsberättelser, och då är det enkelt att göra urval. 
Skatteverket går då igenom orena revisionsberättelser och upprättar en prioritetsordning 
utifrån dem, beroende på vilka anmärkningar dessa har. Ibland används även 
revisorsavsägelser som en utgångspunkt i urvalet. Prioritetsordningen där beror på varför 
revisorn avsagt sig uppdraget. Avgår en revisor från sitt uppdrag menar respondenten att det 
indikerar att något är fel i kommunikationen mellan bolaget och revisorn. Att den orena 
revisionsberättelsen används i urvalsprocessen har blivit vanligare för Skatteverket, speciellt 
under de senaste fem åren.  
 
En möjlig kontroll kan vara när Skatteverket inriktar sig på företag för att kontrollera om 
företagsmedel används för att bekosta privata saker. Vid detta scenario sker 
informationsinhämtning från tredje man. Ett exempel på detta arbetssätt kan vara att 
Skatteverket åker ut till ett möbelföretag eller en exklusivare tv- och 
stereoanläggningshandlare. Då inhämtar Skatteverket information från bolagets kundreskontra 
över vilka bolaget sålt varor till. Respondenten utvecklar resonemanget med ytterligare ett 
exempel på arbetssätt att få fram urval. För några år sedan kontrollerades privata läkare vilka 
hade finansierats med skattemedel. Då tog Skatteverket kontakt med Landstinget och 
granskade deras utbetalningar, och utifrån dem gjordes en jämförelse med vad respektive 
läkare redovisade i deklarationen.  
 
Respondenten förklarar att de på dennes kontor inte använder maskinella urvalssystem i 
någon större utsträckning. Detta eftersom i en vanlig deklaration för ett företag finns det inte 
speciellt många punkter att skriva belopp i och då blir det svårt att ställa relationer om de ska 
hitta företag att ta ut revision på. De maskinella urvalssystemen förekommer givetvis men i 
större utsträckning när det gäller skrivbordkontroller vid taxering och periodkontroller för 
skattedeklarationer, vad gäller moms och arbetsgivaravgift. 
 
Respondentens redogör att urvalsarbetet inte skiljer sig mellan associationsformer förutom vid 
ett undantag. Det kan exempelvis vara vid ett handelsbolag då Skatteverket kan utgå från 
resultatfördelningen mellan bolagsmännen. Detta kan vara en utgångspunkt och existerar inte 
när det gäller aktiebolag. Intervjupersonen menar att urvalsarbete inte skiljer sig om, andra 
associationsformer än aktiebolag, använt sig av revisor eller redovisningskonsult vid 
upprättandet av bokslut. 
 
Respondenten förklarar att organisationen är uppdelad och där denne är aktiv arbetas det i 
huvudsak med seriösa företag eller utgångspunkten att de är seriösa. Sedan kan oseriösa 
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företag alltid förekomma. Vidare har Skatteverket ett annat kontor där det bara arbetas med 
eko-relaterad verksamhet och de har en närmare koppling med ekobrottsmyndigheten än vad 
kontoret respondenten arbetar för. På skattekontoret där det arbetas med eko-relaterad 
verksamhet genomförs det främst kontroller inom branscherna bygg, restaurang och städ dvs. 
de traditionella problembranscherna. Respondenten fortsätter med att även de har skyldighet 
att anmäla till ekobrottsmyndigheten om de upptäcker något misstänkt skattebrott eller annat 
kriminellt, anmälningar vilka sker relativt ofta. 
 

6.5.4 Kontakten Skatteverket - Revisorn 
 
Respondenten förklarar att vid skatterevision tar Skatteverket kontakt med företaget och då 
väljer bolaget om de vill att revisorn ska medverka vid de möten som hålls. Respondenten 
fortsätter med att det är inget krav från Skatteverkets sida att revisorn skall medverka vid 
skatterevision utan valet är helt upp till företaget. Intervjuobjektet hävdar att vid de 
skatterevisioner denne är med på, medverkar revisorer vid ungefär hälften av 
skatterevisionerna. Intervjupersonen förklarar att ibland kan det hända att företaget hänvisar 
att alla frågor skall gå genom revisorn och då sker det på bolagets villkor, men i annat fall har 
inte Skatteverket någon kontakt med revisorerna. 
 
Respondenten förklarar att det händer att vissa revisorer kontaktar Skatteverket i samband 
med skatterevision. Intervjupersonen tror att det är personligt i vilken utsträckning detta sker, 
eftersom det av ren slump kan bli att Skatteverket utför skatterevision på många företag med 
samma revisor. Om revisorn då har medverkat vid tillräckligt många möten kan en personlig 
kontakt uppstå och då kan det hända att revisorn ringer för att få svar på rena skattefrågor. 
Respondenten fortsätter med att förutom ovannämnda scenario, är det sällan en revisor tar 
direkt kontakt med Skatteverket. Ifall de har frågor används vanligtvis revisorns eget 
kontaktnät.  
 

6.5.5 Slopad revisionsplikt 
 
Vid en avvecklad revisionsplikt tror respondenten att urvalsprocessen kan förändras i det 
avseendet att det är möjligt att det blir en viss inriktning mot företag vilka inte har kvar sin 
revisor. Intervjupersonen tror definitivt att om bolag har revisor eller inte kommer användas 
som urvalsinstrument tillsammans med andra parametrar, beroende på vilka kontroller 
Skatteverket skall utföra samt syftena med dessa. Intervjuobjektet tror att urvalsarbetet kan 
förändras på ovannämnda vis inledningsvis för att se vad följderna blir. Respondenten menar 
att urvalet även styrs på företagsstorlek, men de bolag vilka inte har revisor eller 
revisionsberättelse kan prioriteras mer än de med revisor trots att revisionsberättelsen är oren.  
 
Respondenten medger att denne inte är speciellt förtjust i att revisionsplikten försvinner och 
Respondenten anser att den borde vara kvar. Intervjupersoner anser att Skatteverket har ett bra 
hjälpmedel i sin kontrollverksamhet av revisorerna genom att de gör noteringar i 
revisionsberättelsen. Respondenten tror i slutändan att företagen kan bli lidande när det inte 
finns något krav att någon ska kontrollera bokföringen, vilket kan leda till att även 
konkurserna kan öka. 
 
Intervjupersonen tror att risken för en ökning av de omedvetna felen är den största faran, inte 
bara för Skatteverket utan även för företagarna själva, ifall revisionsplikten slopas. Om ett 
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bolag exempelvis gör en rad omedvetna fel, och Skatteverket sedan gör en utökad kontroll, då 
kan ett företag stå och falla med de gjorda felen. Har ett bolag gjort ett omedvetet fel i 
redovisningen vilket ligger och ackumulerar hela tiden kan det generera rätt stora belopp i 
slutändan.  
 
Respondenten tror att på grund av att den direkta och externa insynen i bolagen försvinner 
finns det risk för att en viss ekonomisk brottslighet kan öka. Intervju personen tillägger att 
företag är fortfarande tvungna att lämna in årsredovisningen till Bolagsregistreringsverket, 
men eftersom den externa kontrollen försvinner kan en viss oseriös verksamhet uppstå. 
Respondenten tror även att det finns en risk att skattefelet kan öka. 
 
Intervjuobjektet tror att Skatteverket behöver kompenserande åtgärder genom att de utöka 
kontrollresurserna inom området. Respondenten utvecklar resonemanget med att detta bör 
iallafall inträffa initialt sätt. Trots detta behöver situationen inte leda till en förändring, men de 
två första åren bör Skatteverket ha större kontrollresurser avsatta för att ta reda på om någon 
förändring har skett. Respondent E hänvisar även denne till en intern rapport (se Bilaga 1) 
angående den orena revisionsberättelsen.  
 
 
6.6 Intern rapport Skatteverket 
 
I den interna rapporten (se bilaga 1) går att utläsa att under 2008 genomförde Skatteverket en 
större insats för att understryka vilken betydelse Skatteverket tillmäter den orena 
revisionsberättelsen. Insatsen var tänkt att upplysa både företag och revisorer att Skatteverket 
värdesätter den orena revisionsberättelsen högt. Syftet med åtgärden har därför varit att 
säkerställa en effektiv hantering av orena revisionsberättelser och använda uppgifterna på ett 
sätt som ökar förtroendet hos externa revisorer. Vidare ansågs aktiviteten även syfta till att ge 
Skatteverket ett underlag för planering och synliggöra det behov av åtgärder vilka föreligger 
hos den grupp vilken eventuellt kommer att undantas från revisionsplikt.233 
 
Under 2008 inkom det i riket cirka 7 800 orena revisionsberättelser respektive ca 5 500 
revisorsavsägelser. Från denna urvalsgrupp genomfördes under året 360 utredningar fördelade 
i form av skatterevision (212 stycken) och skrivbordsutredning (148 stycken). Urvalet till 
dessa har gjorts utifrån de bolag vilka har bedömts mest granskningsvärda. Därvid har 
revisorns skrivning beaktats. Kontroll har sedan gjorts av årsredovisningar och Skatteverkets 
interna register. Anmärkningar om bristfälliga räkenskaper, brister i intern kontroll och 
brister i intäktsredovisningen har tillmätts stor betydelse. En uppföljningsblankett för 
projektet har sammanställts för att utvärdera de vanligaste typerna av anmärkning 
(uppföljningsblanketten behandlar 286 objekt), i en oren revisionsberättelse:   
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                
233 Se bilaga 1 
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 Frekvens - typer av anmärkning i urval   
  Antal Procent 
A Årsredovisning har inte lämnats i tid 73 26 
B Bristfälliga räkenskaper, brister i interna kontrollen, brister i intäktsredovisning mm 86 30 
C Anmärkningar avseende det egna kapitalet 49 17 
D Hög kassabehållning, förbjudet lån, förmåner mm 134 47 
E Värderings- och periodiseringsfrågor 30 10 
F Tillstyrker inte fastställande av resultat- och balansräkning 40 14 
G Skatteavdrag inte gjort, skattedeklaration inte lämnad 3 0,1 
H Avdragen skatt, sociala avgifter eller moms ej betald i tid 94 33 
I Redovisat avdragen skatt, sociala avgifter eller moms med felaktiga belopp 43 15 
J Övrigt (t.ex. anmärkning avseende förvaltningsberättelsen) 17 0,6 
K Avsägelse 15 0,5 
 
 
Av de 212 revisionerna har 49 varit revisioner utan åtgärd (23 %). När det gäller de 148 
skrivbordsutredningarna har 52 inte lett till någon åtgärd (35 %). Tabellen nedan visar på att 
de flesta granskningsvärda objekten har återfunnits i bolag med en omsättning under 4 
miljoner kronor. Totalt sett har samtliga granskningsobjekt en lägre omsättning än föreslagna 
gränsvärden i SOU 2008:32. Totalt resulterade utredningarna även i 89 brottsanmälningar.  
 
 
Urval efter omsättning   
Intervall kr Antal Procent 
0-999 999 86 37 
1 000 000 – 1 999 999 53 23 
2 000 000 – 2 999 999 22 9 
3 000 000 – 3 999 999 19 8 
4 000 000 – 6 999 999 23 10 
7 000 000 – 9 999 999 15 6 
10 000 000 – 19 999 999 10 4 
20 000 000 – 49 999 999 5 2 
50 000 000 - 1 0,4 
 
 
I utredningen nås bl.a. slutsatsen att skattefel har förekommit i samtliga typer av 
anmärkningar. Det har dock inte gått att dra slutsatsen om vilken specifik anmärkning vilket 
har lett till stora beloppsmässiga konsekvenser eller stor andel utredningar med åtgärd. En 
konsekvens av den orena revisionsberättelsen är dock att den är en viktig informationskälla, 
vilket indikeras av det höga antalet skatterevisioner vilka ledde till åtgärder och 
beskattningskonsekvenser för bolagen. 234 
 
En specifik anmärkning, brister i redovisning av skatt och avgifter, kommer Skatteverket trots 
en avveckling av plikten att kunna hantera och fånga upp inom egna system. Detta sker 
genom kontroller vilka kan göras antingen via telefon eller vid skrivbordet. Skatteverkets 
egna åsikt är att antalet revisioner med åtgärd och beskattningskonsekvenserna av dessa 
åtgärder visar att den orena revisionsberättelsen är en viktig informationskälla i 
skattekontrollen. Därav anser Skatteverket att det är viktigt att den orena revisionsberättelsen 
behandlas på ett strukturerat sätt och att urval görs från dessa revisionsberättelser, oavsett om 
insatserna gäller särskilda aktiviteter eller ej.235 
                                                
234 Se bilaga 1 
235 Se bilaga 1 
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7. ANALYS 
 
 
I avsnittet kommer vi att analysera studiens primärdata mot referensramen samt i viss mån 
den teoretiska referensramen. 
 
 
 
7.1 Analysens disposition 
 
Ett faktum vi tidigare presenterat är att trots studiens relativt omfattande referensram kommer 
studiens analys inte att kunna återkoppla till referensramen på ett företagsekonomiskt 
klassiskt manér. Analysen tar sig därav mer formen av en kartläggning än ett återkopplande 
mot teorier inom ämnet. Trots detta kommer vi att göra en återknytning mellan de teorier 
vilka återfinns i den teoretiska referensramen.  
 
Analysens första del behandlar undersökningsområde 1 från Figur 1. Denna del syftar till 
att utröna problemformuleringens första delfråga. Under avsnittet behandlas urval och direkt 
effekt, indirekt effekt, Betydelsen av revision, Revisorsavsägelse, Orena revisionsberättelsen 
och framtiden. Den sistnämnda speglar i större utsträckning analys av den tredje delfrågan i 
ställd problemformulering.  
 
Nästkommande del i analysen är direkt hänförligt till undersökningsområde 2 i Figur 1. Här 
analyseras huruvida den kontakt och relation vilken förekommer mellan Skatteverket och 
revisorn, och om denna relation kan klassificeras likt andra instrument inom Skatteverkets 
organisation. 
 
Analysens tredje del är hänförlig till undersökningsområde 3 i Figur 1. Detta avsnitt 
redogör kortfattat för intressant information vilken framkommit under intervjuerna.  
 
Analysen avslutas med en diskussion angående de artiklar vilka återfinns i den teoretiska 
referensramen. Här återkopplas bla. Agentteorin och Earnings Management mot det empiriska 
underlaget. 
 
I analysen kommer vi att jämföra de olika åsikter vilka på förhand har presenterats i SOU 
2008:32 och Skatteverkets remissvar till denna undersökning, och fastställa hur den empiriska 
verkligheten ser ut. För att underlätta för läsaren presenterar vi återigen undersökningens 
ställda problemformulering: 
 
Vilken nytta har Skatteverkets av revision i den dagliga verksamheten? 
 

- Hur används reviderade årsredovisningar och revisionsberättelsen i urvals- 
och granskningsprocessen? 

- Hur ser relationen ut mellan Skatteverket och företagsrevisorn? 
- Vilka konsekvenser kan ett slopande av revisionsplikten leda till för 

Skatteverket? 
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7.2 Undersökningsområde 1 
 

7.2.1 Urval och direkt effekt 
 
För det första bör upplysas att det empiriska materialet gällande urval främst speglar urval till 
den utökade kontrollen skatterevision. Detta grundas i att de intervjuade inom Skatteverket 
alla arbetat inom verksamheten för skatterevision.  
 
Respondent C och D beskriver att urvalsprocessen till aktiviteter inom kategorin fördjupad 
granskning sker genom först och främst den riksplan vilken upprättas vart år. Riksplanen är 
för varje år inriktad mot speciella företeelser och branscher centralt fastställda inom 
organisationen. Den andra delen av urvalet består av de granskningsobjekt vilka framkommer 
från Skatteverkets händelsestyrda tid. Händelsestyrd tid är ett samlingsnamn på den tid 
Skatteverket gör urval koncentrerat mot interna och externa tips, exempelvis från andra 
avdelningar internt samt från externa källor i egenskap av anställda eller konkurrenter. 
Respondent E beskriver urvalsprocessen någorlunda annorledes än respondent B och C. 
Denne menar att urval varierar från år till år och likaså kontrollerna. Anledningen är att 
Skatteverkets syfte med granskningen skiftar. Respondenten specificerar sig och upplyser att 
huvuddelen av de skatterevisioner Skatteverket genomför är på aktiebolag. Vidare är 
revisionsverksamheten indelad i olika kontroller där Skatteverket har exempelvis en kontroll 
vilken bara ska välja ut sina skatterevisioner utifrån orena revisionsberättelser, en metod 
Respondenten påtalar vara enkel att göra urval ifrån.  
 
I den statliga utredningen, SOU 2008:32, uttrycks att den effekt en oren revisionsberättelse 
har inom Skatteverkets verksamhet inte går att påvisa, dvs. att föreställningen om att den 
orena revisionsberättelsen används i egenskap av varningssignal är mer eller mindre grundlös. 
I SOU 2008:32 går att utläsa:    
 

Det kan konstateras att Skatteverket får förhållandevis få orena revisions-
berättelser från revisorer och att en stor andel av dessa innehåller anmärkningar 
om att årsredovisningen inte har upprättats i rätt tid eller att skatter och avgifter 
inte har betalats i rätt tid. Det senare förhållandet behöver inte revisorn anmäla 
till Skatteverket och det har inte framkommit att just dessa anmärkningar leder till 
några fördjupade granskningsinsatser hos Skatteverket.236 

 
Det saknas uppgifter om hur stort skatteundandragande som kan härledas till de 
brister som rapporteras i de orena revisions-berättelserna. Det har vidare 
framkommit att det granskningsurval som Skatteverket gör utifrån de orena 
revisionsberättelserna inte i första hand baseras på det eventuella skattebortfall 
som kan bli följden av att bolaget inte har upprättat årsredovisningen i rätt tid eller 
försummat att betala skatter och avgifter i rätt tid.237  

 
Med hänvisning till genomförd empirisk undersökning kan vi inte klassificera den orena 
revisionsberättelsen som ett grundlöst verktyg inom Skatteverkets organisation. Alla tre 
respondenter belyser nyttan av den orena revisionsberättelsen, om än i olika omfattning. Den 
orena revisionsberättelsen användningsområde varierar och den används dels i egenskap av 

                                                
236 Svensson, B, SOU 2008:32 
237 Ibid 
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egen urvalskategori där urvalet baseras fullt ut på den orena revisionsberättelsen. Vidare 
används den orena revisionsberättelsen i form av ett stöd och komplement till övriga 
urvalskategorier. Respondent C yttrar att den information vilken framkommer av den orena 
revisionsberättelsen är svår att upptäcka på annat sätt än genom revisionsberättelsen, och att 
informationen från den externa revisorn inte alls med säkerhet går uppmärksamma vid enbart 
maskinella urval. Respondent D uttrycker också den nytta den orena revisionsberättelsen idag 
har inom Skatteverket, samt att användningen av den orena revisionsberättelsen i 
urvalsprocessen har blivit vanligare inom Skatteverket, speciellt under de senaste fem åren.  
 
Enligt den interna rapporten från Skatteverket (Bilaga 1) kommer en viktig informationskälla 
för Skatteverket att försvinna ifall revisionsplikten slopas efter den 1 juli 2010. Detta till trots 
kommer anmärkningar tex. brister i redovisning av skatt och avgifter ändock att kunna fångas 
upp av Skatteverkets interna system. En annan vanlig anmärkning är att årsredovisningen inte 
lämnas in i tid. Denna information kommer också att finnas tillgänglig för Skatteverket via 
Bolagsverket i framtiden. Denna information kommer främst att vara av intresse för att se 
vilka företag som under upprepade år lämnar in årsredovisningen för sent. En indikation 
vilken kan användas vid urval för att bedöma om fördjupad granskning.238  
 
Rapporten fastställer även förslag på kompenserande åtgärder Skatteverket fastslagit för sin 
egen verksamhet. Bland annat föreslås möjlighet för Skatteverket att utföra allmän 
bokföringskontroll. En sådan kontroll kan gälla kontroll av efterlevnad av centrala 
bestämmelser i nuvarande bokföringslag. Detta kan bla. bidra till att kontrollera en annan 
vanlig anmärkning i dagens orena revisionsberättelser, nämligen anmärkning om britsfälliga 
räkenskaper. Skatteverket tror att det är viktigt att fånga upp företag de anser ha en bristfällig 
bokföring för en djupare kontroll, en insats vilken bedöms få stor betydelse i framtiden. Idag 
finns ingen direkt plan på hur detta bör utformas, men det föreslås att rutiner och arbetssätt för 
detta bör utredas vidare.239  
 
Vissa andra anmärkningar i revisionsberättelsen är företagen, med dagens lagstiftning, 
skyldiga att återge i årsredovisningen. Detta kan vara anmärkning om det egna kapitalet, hög 
kassabehållning, värderingsfrågor m.m. Dock är det i framtiden inte möjligt för Skatteverket 
att läsa alla företags årsredovisningar. Huruvida anser Skatteverket att dessa anmärkningar 
kan fångas upp om det finns andra indikationer för att genomföra en fördjupad granskning för 
företaget, vilket innebär att Skatteverket vanligen även går igenom företagets årsredovisning.   
En annan önskvärd åtgärd Skatteverket vill genomföra är att företag i sin deklaration skall 
särredovisa kassabehållningen. Likaså är det önskvärt för verksamheten att 
momsfordran/skuld särredovisas i inkomstdeklarationen för att underlätta Skatteverkets 
urvalsprocess. En annan punkt av yttersta vikt för Skatteverket att få information om är lån till 
delägare eller närstående, något Skatteverket menar även i fortsättningen bör särredovisas.240   
 
Rapporten påtalar även vikten av att näringsidkare i deklarationen, efter ett slopande av 
revisionsplikten, skall lämna uppgift om de har haft hjälp av någon extern part vid 
upprättande av årsbokslut eller om årsredovisningen har granskats av denne eller en revisor. 
Denna information anser Skatteverket kunna biträda med guidning vid urval och ledning till 
skattekontrollen. De anser också att det är av stor vikt att planera hur detta 
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informationsinhämtande och kontrollen av dessa företag skall ske om revisionsplikten nu 
kommer att försvinna.241 
 
Vilken vikt det går att fästa vid Skatteverkets rapport är givetvis diskuterbart. Det går 
konstatera att denna rapport bygger på empiriskt underlag vilket därav bör skänka den 
trovärdighet. Undersökningen bygger på en sammanställning av ett stort antal fördjupade 
kontroller (n=360) vilket torde vara tillräckligt för att kunna se dels tendenser och samband 
mellan olika anmärkningar och dess betydelse för Skatteverket. En annan aspekt att begrunda 
är att denna rapport inte har publicerats offentligt inom denna undersöknings tidsrymd. Vi har 
fått ta del av hela rapporten förutom vissa bilagor vilka Skatteverket anser beskriva 
organisation för ingåenden för utomstående. Med detta i åtanke, jämfört med både Thorell & 
Norbergs studie och SOU 2008:32, vilar denna undersökning på empiriskt material. Detta går 
att sätta i relation till de antaganden SOU 2008:32 bygger på. Vi anser att trovärdigheten 
stärks då rapporten inte är publicerad offentligt. Detta grundar vi på att när rapporten är intern 
bör inte finnas något syfte att framställa verkligheten på annat sätt än vad verkligheten 
antyder, dvs. det bör inte finnas någon vilja att rikta slutsatserna för att stärka sin egen 
position i likhet med tex. ECON Pöyrys undersökning på uppdrag av FAR SRS. 
 
7.2.1.1 Betydelse av revisor och revisorsavsägelse 
 
För att utröna omfattningen av revisorns arbete och revision ställde vi frågan om revisorernas 
uppdragslängd inverkar vid urval till den utökade kontrollen. Två av de tre respondenter vid 
Skatteverket svarade nej på frågan, ett ställningstagande vilket kan symbolisera en övre gräns 
av Skatteverkets värde på information från revisorn. Vår uppfattning är att ifall Skatteverket 
baserat urval på revisorns uppdragslängd, då bör den information vilken härstammar från 
revisorn spela en i hög grad avgörande roll inom Skatteverkets urvalsprocess i och med att 
Skatteverket behandlat tydigt ingående information i form av uppdragslängd. Detta fråntar 
inte revisionens betydelse på något sätt, dock kan den sätta information om revisorn och 
revision i en kontext för att överskåda dess betydelse. Respondent C anser att uppdragslängd 
kan vara intressant i vissa avseenden. Många bolag byter revisor titt som tätt.  
Uppdragslängden kan då vara en indikation på att det förekommer någon form av aktivitet 
vilken Skatteverket klassificerar felaktig. 
 
En annan informationskälla Skatteverket kan gå miste om inom en snar framtid är den 
information vilken framkommer vid en revisorsavsägelse. Alla respondenter inom 
Skatteverket belyser även denna direkta effekt härstammad från revisorn och dagens lagstadga 
viktig. Dock har respondenterna vid Skatteverket svårare att belysa den nytta av information 
vilken uppkommer vid en revisorsavsägelse jämfört mot den information vilken kommer fram 
vid en oren revisionsberättelse. Respondent c förklarar att detta beror på att en 
revisorsavsägelse för ett revisionsuppdrag inte behöver grundas i något av betydelse. En 
revisorsavsägelse kan givetvis ge indikationer på att någonting är fel i kontakten med revisorn 
och dennes klient vilken bottnar i viktig information för Skatteverket. Dock kan likväl en 
revisorsavsägelse vara förankrad i flytt av en verksamhet till annan ort, pensionering av 
bolagsmän etc. Med detta i åtanke påtalar Respondent C att den orena revisionsberättelsen 
brukar vara mer grundad i felaktigheter vilka även ligger till grund för det Skatteverket anser 
vara fel.  
 
För att kunna bestämma huruvida revision används i form av en egen urvalskategori   

                                                
241 Se bilaga 1 
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ställdes frågor om bolags associationsform spelar någon avgörande roll när det handlar om 
urval. Ifall associationsform är ett möjligt urvalskriterium kan revision indirekt ses i egenskap 
av en egen urvalskategori. Bolag utan revisor kan därigenom granskas hårdare än bolag med 
revisor. Respondent C anser att urvalet är likartat oberoende av associationsform, dvs. att 
ingen skillnad åtgörs mellan ett aktiebolag och ett handelsbolag. Respondenten påtalar trots 
detta att när det gäller ett aktiebolag finns det en extern informationskälla i och med 
revisionsplikten, vilket Skatteverket går miste om när det gäller att granska exempelvis en 
enskild firma. Respondent D anser även att det inte görs någon distinktion mellan företags 
associationsformer gällande urval. Emellertid hävdar Respondenten att utredningarna kan bli 
annorlunda beroende på ett företags associationsform. Respondent E redogör att urvalsarbetet 
inte skiljer sig mellan associationsformer förutom vid ett undantag. Det kan exempelvis vara 
vid granskning av kategorin handelsbolag, då Skatteverket kan utgå från resultatfördelningen 
mellan bolagsmännen i egenskap av urvalskategori. Baserat på det förda resonemanget om 
företags associationsform kan sägas att skillnaden mellan de olika företagsformerna i denna 
aspekt är en fråga om Skatteverket använder funktionen revision i form av ett 
urvalsinstrument. Vår bedömning är att detta inte sker, och detta styrks även av 
respondenterna på direkt fråga om detta. Samtliga Respondenter inom Skatteverket menar att 
urvalsarbete inte skiljer sig vid andra associationsformer än aktiebolag, ifall dessa använt sig 
av revisor eller redovisningskonsult vid upprättandet av bokslut. Trots att det inte gör någon 
distinktion mellan bolag med revision och bolag utan revision anser revisorerna att de bolag 
vilka anlitar en revisor oftast har bättre ordning i sin bokföring än andra granskningsobjekt. 
Detta kommer att diskuteras vidare under revisionens indirekta effekt.  
 

7.2.2 Indirekt effekt 
 
I studiens referensram redogörs att om revisionsplikten slopas kommer detta leda till mer 
arbete för Skatteverket eftersom revisorn avhjälper och korrigerar fel i företagens bokslut, 
vilket Skatteverket istället kommer få ta hand om. Detta sammanfaller väl med våra intervjuer 
där detta bekräftas och det framkommer att den indirekta betydelsen en revisor har för 
Skatteverket är stor. Samtliga tre respondenter från Skatteverket framhöll att revisorn skapar 
nytta för Skatteverket genom sitt arbete att korrigera och informera samt att revisorn påminner 
bolag att lämna in årsredovisning i tid etc. Respondent E menar att företag inte medvetet 
kommer börja fuska vid en slopad revisionsplikt men att bokföringen inte kommer tas på lika 
stort allvar vilket kan leda till slarv fel, vilka i slutändan dyker upp på Skatteverkets bord. Vid 
andra företagsformer än aktiebolag menar respondent E att det märks väsentlig skillnad vid 
taxeringsrevision ifall bolagen använder sig av en revisor eller redovisningskonsult. 
Respondenten antyder att det märks att det är bättre ordning i företag med en revisor eller 
redovisningskonsult vilket styrker resonemanget om den indirekta effekten är av stor 
betydelse för Skatteverket. 
 
Enligt respondent A & B förekommer det nästan alltid korrigeringar då en revision genomförs 
och att detta är mer frekvent vid mindre företag, där även revisorns jobb blir mer 
skatterelaterat. Många av de utförda korrigeringarna har ett inflytande på det 
redovisningsmässiga resultatet vilket i sin tur påverkar skatten. Båda revisorerna är 
övertygade om att revisorer skapar nytta för Skatteverket och de finner att det arbete de utför i 
mångt och mycket är en tjänst åt Skatteverket. Ifall revisionsplikten avvecklas tror revisorerna 
att Skatteverket kommer få en stor del extra arbete vilket revisorer idag korrigerar.  
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7.2.3 Framtiden 
 
Om vi granskar den externa revisionen som funktion för Skatteverket i dagens verksamhet går 
det inte att klassificera revisionen till en egen urvalskategori. Detta betyder att den rena 
revisionsberättelsen egentligen inte analyseras hos Skatteverket, utan den direkta nyttan 
Skatteverket får av revisionen är i de relativt få fall revisorn gör en anmärkning i 
revisionsberättelsen. Dessa anmärkningar ger Skatteverket indikation på vilka företag som bör 
granskas vidare baserat på den orena revisionsberättelsen. Det går dock anmärka att i enlighet 
med Skatteverkets mål och kapacitet är det heller inte möjligt eller nödvändigt att granska alla 
skattesubjekt i Sverige. Den stora majoriteten av skattesubjekten är inte skattebrottslingar 
vilka genom medvetna handlingar försöker undanhålla skatt. Därav påverkas de flesta av 
bolagen inte i nämnvärd omfattning av revisionen i samband med skattesamband utan bedöms 
för fördjupad granskning baserat på andra bedömningsgrunder.   
 
För bolag vilka får en anmärkning i revisionsberättelsen är situationen dock annorlunda då 
denna landar i Skatteverkets verksamhet och kan leda till vidare granskning. Under 2008 fick 
Skatteverket in 23 miljarder kronor extra på grund av de utökade kontroller organisationen 
genomförde. I relation till den totalt inbetalda skattesumman242 på 1 385 miljarder kronor blir 
andelen inte speciellt stor. Emellertid är detta inte Skatteverkets målsättning då 
verksamhetens fokus inte direkt handlar om att beloppsmässigt dra in stora summor, utan 
istället att nå en hög regelefterlevnad och högre skattemoral för samhällets medborgare. Den 
orena revisionsberättelsen är idag en viktig informationskälla för Skatteverket och dess 
urvalsprocess. En process vilken handlar om att nå hög träffsäkerhet vilket den orena 
revisionsberättelsen indirekt bidrar med.      
 
Åsikterna om hur framtiden kommer att gestalta sig för Skatteverket är oviss om vi granskar 
den betydelse revisionen idag spelar inom verksamhetens urvalsprocess. Alla respondenter 
framhäver dock den nytta revisionen spelar i dagens verksamhet, en nytta Svensson anser vara 
grundlös. Respondent E spekulerar i att en möjlighet är att urvalsprocessen kan förändras och 
riktas in mot företag vilka i framtiden inte kommer att använda sig av revision. Detta kan leda 
till att revision kommer att bli ett urvalsinstrument tillsammans med andra parametrar, 
beroende på vilka kontroller Skatteverket skall utföra samt syftena med dessa. Respondenten 
tror även att bolag utan revisor i framtiden kan prioriteras mer än bolag med revisor, trots att 
en revisionsberättelse är oren. Respondenterna håller det inte otroligt att den ekonomiska 
aktiviteten bland företag kan komma att öka om revisionsplikten slopas, men de tror inte att 
det kommer att ske per automatik. Två Respondenter nämner under intervjuerna att en framtid 
utan lagstadgad revisionsplikt kan komma att öka spelplanen för vissa bolag, vilket kan vara 
negativt ur skattesynpunkt.  
 
 
7.3 Undersökningsområde 2 
 

7.3.1 Kontakten Skatteverket – Revisorn 
 
Nedan följer en analys utifrån empiriska observationer gällande den kontakt och relation 
vilken förekommer mellan Skatteverket och den externa revisorn. Relationen mellan parterna 
går av det empiriska materialet att klassificera till två olika grenar. Dels har vi den allmänna 
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kontakt vilken sker av mer allmän karaktär utan kunder inblandade och dels den kontakt 
vilken sker för en kunds räkning tex. vid en skatterevision. Avsnittet nedan kommer att bestå 
av en sammanställning och en genomgång av genomförda intervjuer. Tidigare har vi bedömt 
relationen mellan dessa två parter till relativt outforskad enligt vår vetskap. Detta leder till att 
vi kommer att sammanställa vår uppfattning av denna relation och kontakt och följaktligen 
inte sätta den i relation till tidigare studier.  
 
Utifrån empiriska iakttagelser verkar det inte på daglig basis förekomma någon speciell 
kontakt mellan revisorn och Skatteverket, i synnerhet inte vad gäller en specifik kund. Mer 
frekvent förekommande är det att den externa revisorn tar kontakt med Skatteverket för att 
kontrollera uppgifter eller i syfte att få allmän information vid regelförändringar och gällande 
teknikalitetsfrågor. Dock framhäver respondenterna att detta kan likställas med att en 
sedvanlig samhällsmedborgare ringer till Skatteverket för att få svar på vardagliga frågor. 
Revisionsbyråerna har vanligtvis skattekonsulter inom de egna kontoren alternativt inom 
regionen, vilka besitter specialkunskap inom skatteområdet. Revisorerna använder generellt 
sett dessa individer när det uppstår skatteinriktade problem eller frågeställningar. I fråga om 
det motsatta förhållandet, att Skatteverket tar direktkontakt med en extern revisorer 
förekommer i princip aldrig. Detta gäller både rent allmänt utan att en kund är inblandad eller 
för en speciell kunds räkning. Revisor B påtalar exempelvis att det endast hänt en gång under 
dennes elvaåriga tid att Skatteverket tagit direkt kontakt med denne gällande en specifik kund. 
Att kontakten mellan Skatteverket och revisorn inte är speciellt vanligt förekommande när det 
gäller en kund verkar utifrån vår undersökning bero på att varken Skatteverket eller den 
externa revisorn arbetar utifrån detta tillvägagångssätt dvs. kontakt tas i första hand med 
företaget i fråga, både från revisorns samt Skatteverkets sida. Detta bottnar många gånger i 
den tystnadsplikt vilken existerar bland de externa revisorerna och likaså gällande 
Skatteverket och de bolag dessa handlägger.  
  
Den situation där kontakten mellan Skatteverket och revisorn är störst föreligger när 
Skatteverket utför en skatterevision på ett bolag vilket har en extern revisor. Om ett bolag blir 
utvalt för en fördjupad kontroll i form av skatterevision tar bolaget enligt Revisor B alltid 
kontakt med denne. Revisor B anser att denna kontakt är viktigt. Revisor A menar att 
skatterevision är ett orosmoment för bolagen och då vill företaget ha det stöd och den hjälp de 
kan få av en revisor, därför medverkar revisorn ofta vid möten med Skatteverket. Det får 
anses vanligt att revisorn medverkar vid möten mellan företaget och Skatteverket vid en 
skatterevision. Revisorn är då med och bidrar i diskussionen och medverkar om bolaget 
behöver extra assistans, med att exempelvis redogöra för vissa händelser och 
redovisningsärenden. Detta bekräftas även från Skatteverkets sida där respondent D åsyftar att 
det är vanligt vid de inledande mötena med företaget samt vid slutgenomgången att den 
externa revisorn medverkar. Respondent E påpekar att det är inget krav från Skatteverkets 
sida att den externa revisorn medverkar på dessa möten utan upp till bolaget själv att 
bestämma. Respondent E hävdar att vid hälften av de skatterevisioner Skatteverket utför 
deltar den externa revisorn. Respondent C menar att det är vanligt att revisorn medverkar vid 
Skatteverkets fysiska möten för att besvara skriftliga frågor och för att bemöta Skatteverkets 
ställningstagande i samband med upprättande av revisionspromemorior. Utifrån intervjuerna 
framkom även att vissa företag hänvisar till revisorn för att besvara frågor Skatteverket ställer. 
Detta är upp till bolaget att bestämma om de vill att alla frågor skall gå genom revisorn.  Det 
omvända, att revisorn kontaktar Skatteverket vid skatterevision händer, men verkar vara 
sällsynt. Detta kan variera beroende på fallet i sig samt om revisorn har någon personlig 
kontakt med Skatteverket.  
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Sammanfattningsvis verkar Skatteverket och företagsrevisorn inte har en speciellt nära 
relationen i det dagliga arbetet. Revisorn kontaktar i princip aldrig Skatteverket för en kunds 
räkning och av allmän karaktär förekommer det, men är inte speciellt vanligt. Den omvända 
situationen, att Skatteverket kontaktar revisorn både av allmän karaktär och för en speciell 
kund, verkar vara än mer sällsynt. Vid den fördjupade kontorollen skatterevision är det dock 
mer vanligt att kontakt förekommer, och då är det mer förekommande att Skatteverket 
kontaktar revisorn än vice versa. Den kontakt vilken sker mellan Skatteverket och den externa 
revisorn vid skatterevision är upp till företagen att bestämma i vilken omfattning de vill 
blanda in revisorn. 
 
Från Skatteverkets sida framkom det av samtliga respondenter att de varken ser revisorn i 
egenskap av en representant för bolaget eller en speciell hjälpreda för Skatteverket. Revisorn 
betraktas i egenskap av en oberoende aktör, vilken skapar nytta för både Skatteverket samt 
företaget. 
 
Avslutningsvis kan nämnas att när Skatteverket utför en skatterevision blir den externa 
revisorns arbete kontrollerat och utvärderat. Då kan det förekomma en viss oro hos 
revisorerna när en klient blir utsatt för taxeringsrevision. Detta eftersom Skatteverket gör 
anmälningar till revisorsnämnden om de anser att det förekommer brister i redovisningen 
revisorn borde ha upptäckt.  
 
 
7.4 Undersökningsområde 3 
 

7.4.1 Revisorernas anmälningsskyldighet 
 
Utifrån Respondent A och B kan vi konstatera att revisorerna gör väldigt få 
brottsanmälningar, vilket är i enlighet med informationen ur referensramen. När en revisor 
påtalar att denne misstänker lagöverträdelse har klienten fyra veckor på sig att rätta till detta. 
Eftersom majoriteten av alla kunder är seriösa och inte har några brottsliga intentioner leder 
detta till att klienterna i hög utsträckning lyder revisorns råd.  
 
Revisors anmälningsskyldighet kan även sammankopplas med den indirekta betydelse 
revisorerna har på Skatteverkets verksamhet. Detta sker när revisorn påtalar att denne 
misstänker brott i klientens bokföring och klienten i nästa skede åtgärdar felen. Ifall 
revisionsplikten avvecklas finns risken att de felaktigheter den externa revisorn hjälpt bolaget 
att rätta till istället dyker upp på Skatteverkets bord. Revisorerna verkar generellt ha en 
negativ attityd till anmälningsskyldigheten och anser att skyldigheten går utanför deras 
arbetsuppgifter samt kompetens.  
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7.5 Återkoppling mot teoretisk referensram 
 

7.5.1 Agentteorin 
 
Inom Agentteorin diskuteras begreppet med informationsasymmetri243. Detta begrepp går 
även att applicera på den empiriska verkligheten med att Skatteverket (Principalen) vid en 
slopad revisionsplikt inte kommer att få tillgång till all väsentlig information angående de små 
aktiebolagen (Agenten) ute i samhället. En utopi för Skatteverket hade varit att ingen 
information angående företagen de kontrollerar är missledande, undanhållen eller vinklad. 
Dock är detta endast ett scenario vilket inträffar i en utopi, vilket enligt Agentteorin förklaras 
av att båda sidor (Skatteverket likt aktiebolagen) är nyttomaximerande verksamheter, dvs. 
parterna har olikstämmiga mål med sin samverkan med den andra parten. Detta kan främst 
konkretiseras av att det idag finns ett Skattefel, vilket i sin tur betyder att inte alla företag vill 
eller kan leva upp till Skatteverkets mål, dvs. att Skattefelet skall minimeras. Idag fungerar 
revisorn enligt revisionens grundtanke som en naturlig motkraft till denna 
informationsasymmetri då alla aktiebolag är skyldiga att anlita en revisor vilken 
kvalitetssäkrar dessa bolags redovisningar. Detta bidrar till att Skatteverket i sin tur kan lita på 
den informationen och den bidrar till Skatteverkets ambition – ”att se till att all information är 
rätt från början.” En framtid utan revisionsplikt kan dock leda till att denna 
informationsasymmetri ökar. Informationsasymmetri går att likställa med den indirekta nytta 
revisorn idag åstadkommer för Skatteverket genom att denna genom sin revision säkerställer 
och bringar ordning i företagens bokföring. Detta kan leda till att mindre information 
undanhålls för Skatteverket.  
 
Baserat på revisorns arbete får Skatteverket även en indikation på vilka företag det finns ett 
behov av att granska, genom den orena revisionsberättelsen. Den orena revisionsberättelsen 
blir då ett kvitto för Skatteverket på vilka bolag som redan har fått en anmärkning och kan 
vara intressanta att göra en fördjupad granskning av. Vi tror att enligt Agentteorin kan en 
slopad revisionsplikt komma att leda till en ökad informationsklyfta244 mellan Skatteverket 
och de aktiebolag vilka inte kommer att fortsätta använda sig av revision. Denna 
informationsklyfta kan leda till att arbetet inom Skatteverket försvåras och i slutändan leder 
till att de mål Skatteverket satt upp för sin verksamhet inte kommer att kunna uppnås. Ett 
faktum alla fem respondenter är överens om – att en slopad revisionsplikt kan komma att leda 
till ett ökat Skattefel. 
 

7.5.2 Earnings Management 
 
Agentteorin och begreppet informationsasymmetri går även att sätta i relation till Earnings 
Management.245 Earnings Management kan ses likt en typ av informationsasymmetri och i 
denna undersökning använder vi begreppet för att se huruvida Earnings Management ges 
utökade möjligheter för bolag vilka i framtiden kan välja att avstå från revision. Med dagens 
lagstiftning, där alla aktiebolag måste använda sig av revision, leder detta till att 
företagsrevisorn motverkar Earnings Management genom sin revision. Respondenterna för 
revisionsbyråerna anser sig själva till stor del hjälpa Skatteverket genom sin granskning 
                                                
243 Jensen, M, C and Meckling, W, H, 305-307 
244 Ibid. 
245 Healy, P, M. and Wahlen, J, M, A Review of the Earnings Management Literature and Its Implications for 
Standard Setting. 
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vilken leder till att inga orimliga försök till att styra bolags redovisning kan ske. Dock skall 
tilläggas att en revisors granskning inte leder till en absolut säkerhet utan görs med en hög 
säkerhet. Respondenterna för Skatteverket uttrycker att en slopad revisionsplikt kan leda till 
en ökad spelplan för företagen, vilket i detta avseende kan leda till att möjligheten för 
aktiebolag att bedriva Earnings Management kommer att öka. Respondent C påtalar att 
möjligheten för Earnings Management inte bara kommer att få ökat spelrum, utan även 
möjlighet att bedriva Earnings Management under en längre tid än vad förefaller möjligt i 
dagens situation. Respondenten upplyser att en framtid utan lagstadgad revision kan leda till 
Earnings Management kan bedrivas över längre tid. Upprepade och överdrivna försök till 
Earnings Management kan idag leda till en anmärkning i revisionsberättelsen, vilket i sin tur 
gör att Skattverket får kännedom om detta genom den direkta effekten den orena 
revisionsberättelsen har för verksamheten. Om revisionsplikten slopas är det inte säkert att de 
företag vilka sysslar med detta kommer att anlita en revisor, och hamnar således i en större 
urvalsgrupp där detta inte syns genom någon oren revisionsberättelse. Vidare kan detta leda 
till att det kan dröja flera år innan situationen uppmärksammas hos Skatteverket, då det inte 
finns någon indikation på Earnings Management förutom faktumet att företaget inte använder 
sig av revision i enlighet med många andra företag. Ett faktum Skatteverket inte kan likställa 
med att bolag utan revision bedriver Earnings Management i högre utsträckning än de med 
revision.   
 
Det är främst den etiska aspekten av Earnings Management denna ökade spelplan går att sätta 
i relation till då vi inte med säkerhet vet att en slopad revisionsplikt kommer att leda till en 
ökad användning bland företagen, dock tror respondenterna att spelrummet och möjligheten 
till detta kan öka om en slopad revisionsplikt kommer att genomföras. Revisorns arbete idag 
leder till att det finns en gräns för vad det är möjligt för företagsledaren att styra. Om ett bolag 
idag tex. försöker göra för stora avskrivningar kommer detta leda till att revisorn påtalar detta, 
och på detta sätt motverkar möjligheten att beskriva verkligheten på annat sätt än vad 
verkligheten visar.   
 
Det skall även likt tidigare tilläggas att Earnings Management inte behöver betyda att bolag 
gör någonting olagligt, utan mer att de redovisningsmetoder vilka används inte på bästa sätt 
kommer att spegla det underliggande resultatet för företagens verksamhet. En möjlighet 
vilken öppnas via den slopade revisionsplikten är att företagen inte väljer revision och via 
olika redovisningsmöjligheter justerar ned sitt resultat, och på detta sätt minskar det 
beskattningsunderlag vilket Skatteverket använder för skatteberäkning. Detta kan i enlighet 
med respondenternas åsikter, och fört resonemang i Agentteorin, leda till att Skattefelet ökar, 
vilket är tvärt emot Skatteverkets målsättning.  
        
En förutsättning för Earnings Management bygger i sin tur på det starka sambandet mellan 
redovisning och beskattning i Sverige.246 Sambandet bygger på två rekvisit, dels att 
räkenskaperna är upprättade i enlighet med god redovisningssed och att det inte finns några 
särskilda skattebrottsrättsliga periodiseringsregler. Detta leder till att skattereglerna i dagens 
Sverige i vissa situationer ställer upp skattebetingade krav på företagens redovisning. Det 
ökade spelrummet vi tidigare resonerat i kring går än en gång att sätta i relation till detta 
samband och Earnings Management. En slopad revisionsplikt går direkt att sätta i relation till 
sambandets första rekvisit, nämligen att sambandet är beroende av att god redovisningssed 
och redovisningslagstiftningen har följts åt. En slopad revisionsplikt kommer att medföra en 
valmöjlihet för företag att välja ifall de vill använda sig av revision. I de fall ett bolag inte 

                                                
246 Artsberg, K, The link between commercial accounting and tax accounting in sweden, 795-814 
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kommer att anlita en revisor kommer Skatteverket heller inte få något kvitto på att en 
redovisning är upprättad i enlighet med god redovisningssed. I skattesammanhang leder detta 
till att om en revisor genomfört sin granskning av en redovisning, och att detta är gjort i 
enlighet med god redovisningssed och lagstiftningen, då accepteras det redovisade resultatet 
även i skattesammanhang. En slopad revisionsplikt kommer att innebära ett direkt hot mot att 
denna redovisningssed inte kommer att efterlevas bland alla företag, vilket än en gång kan 
leda till att Skatteverkets målsättning kan bli drabbad.  
 

7.5.3 Tax Compliance 
 
Tax Compliance är ett teoretisk område vilket diskuterar skatteattityder bland segmentet små 
och medelstora aktiebolag.247 Vår undersökning har inte direkt fokuserat på detta område, 
men kan ändå sättas i relation till begreppet. Det skall dock understrykas att en undersökning 
av detta teoretiska område hade lämpat sig bättre med inriktning mot företagen direkt, men att 
vi kommer att analysera begreppet genom den information vilken framkommit från 
Skatteverkets och revisorernas sida. Enligt respondenterna finns inga direkta indikationer eller 
åsikter från Skatteverkets eller revisorernas sida på att skattemoralen och inställningen till 
Skattesystemet kan minska på grund av en slopad revisionsplikt. Respondenterna uttryckte en 
viss oro för att Skattefelet kan komma att öka, och likaså att spelplanen för företagarna 
kommer att öka vid en avvecklad revisionsplikt. Vi har dock varken belägg för eller bevis på 
motsatsen till varför detta kan ske.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                
247 Braithwaite, V and Ahmed, E, Australian National University s. 540, Understanding Small Business 
Taxpayers - Issues of Deterrence,Tax Morale, Fairness and Work Practice 
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8. AVSLUTANDE DISKUSSION 
 
 
I detta avsnitt framläggs studiens slutliga diskussion och empiriska resultat. 
 
 
 
Revisorns arbete och revision spelar en viktig roll inom den verksamhet vilken idag bedrivs 
inom Skatteverket. Det uppstår dock svårigheter med att mäta den exakta betydelse revisionen 
har på verksamheten, speciellt genom en kvalitativ studie. Vår uppfattning är att revisionens 
betydelse för Skatteverket i enlighet med den teoretiska beskrivningen kan klassificeras i två 
olika kategorier. Den första kategorin är den Direkta Nyttan och den andra den Indirekta 
Nyttan revisionen medför. Dessa två kategorier är dock svåra att jämföra då den Indirekta 
nyttan är oerhört svår att sätta ett värde på jämfört med den Direkta nyttan, vilken till viss del 
går att mäta med empiriskt underlag. 
 
Den Direkta nyttan av revision är därigenom lättare att fästa ett värde vid. Alla respondenter 
inom Skatteverket anser att det finns en direkt effekt vilken uppstår främst genom den orena 
revisionsberättelsen och i viss mån genom revisorsavsägelse. Båda dessa faktorer används och 
spelar en viktig roll för Skatteverkets urvals- och granskningsprocesser. Dels används den 
orena revisionsberättelsen i egenskap av en egen urvalskategori vid vissa riktade insatser, och 
dels i egenskap av ett komplement och en varningssignal tillsammans med andra 
urvalsparametrar. Av alla felaktigheter vilka kan återfinnas genom en anmärkning i 
revisionsberättelsen finns enligt den interna rapport vi fått ta del av effekter på skattefelet. 
SOU 2008:32 framställer den orena revisionsberättelsen som ett grundlöst verktyg vilket inte 
tillskansar Skatteverket någon specifik information, ett ställningstagande vi är starkt skeptiska 
till. Av den rapport vi tagit del av återfinns tydligt empiriskt underlag för att orena 
revisionsberättelser som urvalsparameter går att spåra både till Skattefelet samt till en mängd 
brottsanmälningar (i Skatteverkets riktade insats anmäldes 89 av 360 bolag). De 
anmärkningar vilka är av störst betydelse för Skatteverket är anmärkning om bristande 
interkontroll och anmärkning om förbjudna lån, då dessa anmärkningar i hög grad är 
förknippade med vad som inom Skatteverkets organisation betraktas av felaktigheter.   
 
En negativ aspekt med den orena revisionsberättelsen är att den inte förekommer i någon 
större utsträckning kontra den rena revisionsberättelsen. Kopplat till revisionsplikten går 
emellertid skönja att cirka 90 procent av de granskningsvärda objekt vilka har återfunnits via 
den orena revisionsberättelsen hör till bolag med en omsättning understigande 4 miljoner 
kronor. Med hänsyn till de föreslagna gränser ett slopande av revisionsplikten har diskuterats 
tillämpas vid, tillhör nära på samtliga av dessa under denna gräns. Implikationen av detta är 
att ifall alla dessa bolag inte kommer att använda sig av revision kan denna urvalskategori för 
Skatteverkets urval till granskningsvärda objekt gå till intet. En kategori vilken i samtliga fall 
går att hänföra till Skattefelet.  
 
Vår uppfattning, och ett faktum Skatteverket själva framhäver, är att Skatteverkets 
organisation inte har någon möjlighet eller vilja att granska alla skattesubjekt i samhället. 
Respondenterna påtalar även att varje enskild skatterevisor inte hinner med speciellt många 
skatterevisioner per år och person, vilket gör att den orena revisionsberättelsen kan ses som en 
lämplig urvalsparameter då den tydligt indikerar bolag med olika och tydliga felaktigheter.         
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Den andra delen hänförlig till den direkta effekten av revisionens betydelse för Skatteverket 
avser den effekt vilken uppstår av Revisorsavsägelsen. Vår uppfattning är att 
revisorsavsägelse inte i lika stor utsträckning spelar en central roll inom Skatteverkets 
verksamhet likt den orena revisionsberättelsen. Detta grundar sig i att den orena 
revisionsberättelsens alla anmärkningar har visat sig påverka Skattefelet. Revisorsavsägelse 
däremot kan i många fall bero på helt neutrala faktorer, vilka inte påverkar Skatteverkets 
fortsatta granskning inom några områden. En revisorsavsägelse på grund av pensionering av 
företagaren ger egentligen inga indikationer om fortsatt granskning för Skatteverket.   
 
Betydelsen av revision för Skatteverket går även att finna i den åsikt en respondent hos 
Skatteverket uttrycker. Denna spekulerar i att ett företag med en oren revisionsberättelse i 
framtiden kan klassificeras som mindre riskfyllt än företag utan någon revision alls. Detta 
tycker vi starkt indikerar på att dels den indirekta nytta som den direkta nytta revisionen 
spelar är stor. Om revisionen är ett grundlöst verktyg för Skatteverket hade ett slopande av 
revisionsplikten aldrig lett till dessa förslag utan istället bara ignorerats.      
 
Vår slutsats är att SOU 2008:32 tar för lätt på den nytta revisionen idag spelar inom 
Skatteverkets verksamhet. Den information en extern revisorn har om de företag denne 
reviderar är stor, och revisionsberättelsen förefaller vara ett bra sätt att rapportera om det finns 
några frågetecken eller felaktigheter inom bolags redovisningar. En oren revisionsberättelse 
tyder således på att allt inte står rätt till inom ett företag. Att detta sedan skulle vara ett 
grundlöst instrument för urval till fördjupade kontroller anser vi inte att det finns belägg för 
att påstå. Detta har bevisligen Skatteverkets egna undersökning fastslagit motsatsen till då 
undersökningen visat på korrelation mellan orena revisionsberättelser och andra felaktigheter 
vilka Skatteverket anser felaktigt, vilket i sin tur kan hänföra sig till Skattefelet på olika sätt.  
 
Den Indirekta nyttan är svår att påvisa och likaså att mäta. Vår uppfattning i frågan är 
samstämmig med de åsikter vilka presenteras i SOU 2008:32, nämligen att det inte finns 
några egentliga studier av denna nytta, och att det är svårt att genomföra en sådan 
undersökning. Emellertid går det att konstatera, utan att sätta ett egentligt värde på dess 
betydelse, att båda revisorerna i denna undersökning anser att de i högsta grad hjälper 
Skatteverket indirekt genom sina revisioner. Båda uttrycker en farhåga å Skatteverkets vägnar 
ifall många bolag i framtiden inte kommer att använda sig av en revisor. Respondenterna 
påpekar att de städar upp och renodlar stora delar av många bolags redovisningar under 
samarbetet och processen med att revidera årsredovisningar. Inför framtiden är det givetvis 
svårt att spekulera om vilka företag som kommer att fortsätta anlita en revisor, men vi anser 
inte att det går att underskatta den indirekta effekten av revision enbart för att den är svår att 
mäta, vilket görs i SOU 2008:32. Alla respondenter inom Skatteverket sätter ett stort värde på 
att företags uppgifter skall vara rätt från början, vilket är något den indirekta nyttan hjälper till 
att åstadkomma. SOU 2008:32 påtalar att det inte går att säkerställa att det är just revisorn 
vilken uppbringar denna nytta, utan att andra anlitade redovisningsgrupper inom samhället 
kan vara upphovsmakare till nyttan. Vår uppfattning är ändock att den indirekta nytta vilken 
uppstår via en extern revisors granskning är stor. Tänkvärt är att om det inte är revisorn vilken 
uppbringar denna indirekta nytta genom revisionen, utan att det sker genom en 
redovisningskonsults arbete, var sker den beräknade kostnadsbesparingen då? Om denna 
indirekta nytta upphör genom revisionen, kan Skatteverkets ökade arbetsbörda då rättfärdigas 
med att understiga kostnadsbesparingarna för avvecklandet av plikten?   
 
Relationen mellan den externa revisorn och Skatteverket förefaller inte vara ett verktyg 
Skatteverket använder sig av likt den orena revisionsberättelsen. Enligt det missnöje 
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Skatteverket yttrat gällande slopandet av revisionsplikten var vår avsikt att försöka kartlägga 
ifall missnöjet grundar sig även på att kontakten mellan de båda verksamheterna i sådana fall 
kan komma att minska. Vår avsikt var att kartlägga ifall denna kontakt likväl som den orena 
revisionsberättelsen utgör ett verktyg för Skatteverket i dess verksamhet. 
 
Teoretisk sätt kan även en relation och dialog mellan de båda parterna vara av nytta för 
Skatteverket. Verkligheten tyder huruvida på att den relation och samverkan vilken föreligger 
mellan de externa revisorerna och Skatteverket är i det närmaste obefintlig. Varken 
Skatteverket eller den externa revisorn använder sig av den andre parten i sitt ämbete, förutom 
då det gäller redan berörda situationer ex. vid teknikalitetsfrågor gällande ny lagstiftning. 
Båda verksamheterna anser sig inte arbeta efter detta arbetssätt med att involvera den andre 
parten. De gånger kontakt förekommer är nästan uteslutande i samband med en Skatterevision 
hos ett företag. I många fall vill då det utvalda företaget ha med sig den externa revisorn i 
skatterevisionen, då företagsrevisorn kan fungera likt ett stöd eller bollplank i olika 
hänseenden. Anledningen till att det inte förekommer någon nämnvärd kontakt hävdar båda 
parterna grundas i att båda verksamheterna tillämpar en strikt tystnadsplikt gällande bolag och 
sina klienter. Därigenom finns varken utrymme eller vilja för företagen att inkräkta på denna 
tystnadsplikt och därigenom har båda verksamheterna tillskansat sig intern kunskap för att 
klara av detta problem.  
 
Enligt den analys vilken relaterar till den teoretiska referensramen når vi slutsatsen att risken 
är stor för att informationsasymmetri kommer att öka, om revisionsplikten kommer att slopas. 
Respondenterna tror att spelplanen för företagen kommer att utökas, vilket även möjliggör en 
ökning av Earnings Management. Sambandet redovisning och beskattning kan även det ta 
skada av en utökad spelplan om inte företag i fortsättningen kommer att följa god 
redovisningssed, vilket är en av dess grundförutsättningar.  
 
I framtiden kommer revision troligtvis att bli en egen urvalsparameter, eller användas i 
egenskap av en indikationssignal vid urvalsprocessen. Detta sker inte i dagens verksamhet då 
urvalet endast baseras på revisionsberättelser med anmärkningar. Ifall revisionsplikten 
avvecklas enligt föreslagen väg kan denna urvalsparameter komma att behöva utvecklas ifall 
Skatteverket skall kunna fortsätta bedriva ett effektivt arbete. Ett scenario av detta är att ett 
företag utan revisor lättare kan bli granskat än ett bolag med en oren revisionsberättelse. Ett 
företag helt utan revision baserar förmodligen detta val beroende av två orsaker, antingen i 
form av en kostnadsfråga eller för att dölja ljusskygg ekonomisk aktivitet. Ett annat scenario 
är att det efter ett slopande av revisionsplikten kan komma att genomföras ett större antal 
fördjupade kontroller för bolag utan revisor under de första åren, för att kompensera upp detta 
informationsbortfall. Stora delar av det informationsbortfall den orena revisionsberättelsen 
kan medföra går att återskapa genom andra kanaler och informationskällor. I den interna 
rapporten finns förslagna åtgärder för kompenserande av de flesta anmärkningarna. Detta kan 
göras antingen genom ex. Bolagsverkets register, andra myndigheter eller genom 
Skatteverkets egna interna system och kanaler.  
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Kontentan av diskussionen går att sammanfatta enligt följande: 
 

• Den lagstadgade revisionsplikten är idag ett viktigt verktyg inom Skatteverkets 
organisation. Dels uppstår en bra urvalsgrupp för utökad kontroll genom den orena 
revisionsberättelsen vilken en extern granskare anmärkt brister för. Dels verkar det 
genom denna granskning uppstå en viktig indirekt nytta då revisorn städar upp 
medvetna samt omedvetna felaktigheter i företagens bokföring.  

 
• Idag används revisionsberättelsen i Skatteverkets urvalsprocess i de fall dessa finns 

tillgängliga. Dock görs ingen distinktion mellan bolag vilka anlitar en revisor eller 
inte. I framtiden resonerar en Respondent att aktiebolags val av att inte anlita en 
revisor kan bli en urvalsparameter tillsammans med andra parametrar. Detta pga. 
företag utan revisor får ökade möjligheter till att manipulera sin bokföring eller 
undanhålla skatt. 

 
• Ovanstående punkt leder till att efter en slopad revisionsplikt kan en oren 

revisionsberättelse vara mer fördelaktig för företagare än att inte anlita en revisor 
överhuvudtaget, i syfte att undvika utökad kontroll. 

 
• Det finns inga belägg för att kontakten mellan Skatteverket och revisorn idag utgör 

något verktyg för Skatteverket i dennes verksamhet.   
 

• Vår undersöknings resultat är inte samstämmigt med de åsikter vilka uttrycks i SOU 
2008:32 gällande betydelsen av revision inom Skatteverkets verksamhet.   
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9. SANNINGSKRITERIER 
 
 
I avsnittet presenteras studiens sanningskriterier samt förslag på fortsatt forskning. 
 
 
 
9.1 Intersubjektivitet 
 
För att belysa studiens trovärdighet kan en kvalitativ studie sättas i relation med begreppet 
intersubjektivitet. Detta sanningskriterium avser spegla trovärdigheten av studiens tolkningar 
och slutligen dess resultat. Ett mål med intersubjektiviteten är att andra forskare och 
respondenter till studien kan acceptera och godta studiens resultat.248 För att uppnå detta har 
vi låtit samtliga respondenter ta del av sin färdigställda intervju från empiriavsnittet, samt bett 
dem lämna sina åsikter och synpunkter för ett godkännande av informationen. Alla 
respondenter har i efterhand tagit sig tid att revidera avsnitten och lämnat sitt godkännande. 
På detta sätt har vi fått bekräftat att resultatet speglar verkligheten på ett någorlunda korrekt 
och riktigt vis. Vi tror att detta är viktigt då vissa frågor i intervjumanualen kan ses snarlika, 
samt att en intervjusituation trots goda förutsättningar kan leda till felaktigheter och 
misstolkningar, både från intervjuarnas eller respondenternas sida. Vår ambition och 
förhoppning är att den information vilken återberättas i studien skall vara i enlighet med den 
empiriska verkligheten. Det går med hög, men dock inte absolut säkerhet påstå att ingen 
information har missuppfattats.    
 
 
9.2 Giltighet 
 
Ett annat sanningskriterium vilket förs på tal gällande en kvalitativ studie är begreppet 
giltighet. Ett kriterium för att uppfylla detta begrepp är att granska huruvida tillräcklig mängd 
information har insamlats för att kunna dra slutsatser och nå ett giltigt resultat. Rent generellt 
går det att ställa frågan, har tillräckligt många respondenter för berörd organisation eller 
verksamhet intervjuats för att undersökaren skall kunna dra några slutsatser baserat på 
undersökningen. 249  
 
Gällande studiens primära målgrupp, respondenter vid Skatteverket, anser vi själva att vi når 
upp till ovan ställda krav. Vi anser att informationen från de tre respondenter vid Skatteverket 
är tillräcklig för att kunna dra slutsatser av materialet. Vi tror att fler respondenter hade 
kunnat bidra med information angående Skatteverkets praktiska arbetsmetoder, men att 
grundstrukturen kring våra frågeställningar väl besvarats av studiens tre intervjupersoner. De 
tre respondenterna kompletterade varandra väl och framställde verkligenheten på en till stor 
del likvärdigt sätt. Vår slutsats är att studien kan betraktas med relativt hög grad av giltighet 
då vi anser oss fått våra frågeställningar besvarade. Enligt vår bedömning erhölls rikligt med 
information av väl informerade respondenter under intervjutillfällena. Vi sätter även stort 
värde till den rapport vi delgavs efter genomförda intervjuer vilken utgör en central del av 
studiens analys och slutsatser.   
 

                                                
248 Johansson Lindfors, Maj-Britt, 166-167 
249 Ibid, 165 
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9.3 Praktisk användbarhet 
 
Ett tredje sanningskriterium att benämna i samband med en kvalitativ studie är 
undersökningens praktiska användbarhet. Begreppet syftar till att utvärdera huruvida 
undersökningen kan appliceras på verkligheten, dvs. om slutsatser och teorier är tillämpbara 
för praktiskt bruk. Därav är praktisk användbarhet relativt komplext att bestämma då teorin 
sällan kan testas inom ramen för en undersökning. För att kunna utvärdera hur 
undersökningen uppfyller målet med praktisk användbarhet kan ställas ett ultimatum, dvs. 
praktisk användbarhet anses uppnådd ifall andra samhällsgrupper än de studien är ämnad för 
har användning av denna undersökning.250  
 
Med hänsyn till studiens perspektiv anser vi att denna studies resultat är användbart för andra 
samhällsgrupper och verksamheter förutom Skatteverket själva. Vi tror dels att mindre 
aktiebolag kan få en inblick i betydelsen av en oren revisionsberättelse och att konsekvensen 
av denna kan leda ex. till utökad kontroll hos Skatteverket. Detta kan i sig vara ett incitament 
till att försöka få bokföringen ren och utan felaktigheter. En slutsats vilken även är användbar 
för företag är att om ett företag väljer att avstå ifrån revision är sannolikheten för en utökad 
kontroll av Skatteverket större. Vår förhoppning är även att undersökningen skall kunna bidra 
med en annan tolkning av revisionens betydelse för debatten om ett slopande av 
revisionsplikten. De åsikter vilka idag finns inom ämnet bygger främst på antaganden och 
sammanställningar av olika åsikter. Vi vill dock inte påstå att denna undersökning kan ligga 
till grund för att fatta beslut och ta ställning till hur en slopad revisionsplikt bör genomföras 
eller utvärderas, även om vi tror att delar av dess resultat kan tänkas nyttigt att föra upp i 
debatten, för att närmare belysa betydelsen av revision inom Skatteverkets organisation.  
 
Vi tror även att externa revisorer och revisionsbyråer kan finna värdefull information i denna 
undersökning, bl.a. för att få förståelse för hur en anmärkning i revisorns slutrapporter får 
konsekvenser för en klient i nästa skede gällande den skattemässiga lagstiftningen, då 
sambandet redovisning och beskattning är stort i Sverige.  
 
Med hänsyn till den komplexitet begreppet praktisk användbarhet innefattar är det svårt att 
göra en bedömning av huruvida detta har uppnåtts. Baserat på det krav att andra grupper och 
verksamheter än de studien är ämnad för kan finna nytta och användning av denna 
undersökning är vår slutsats att studien når en praktisk användbarhet, om än inte till fullo.  
Ett faktum att ha i åtanke är studiens ringa tidsrymd och resurser vilka gör att en studie av 
denna karaktär är svår att utvidga och dra några större slutsatser av. Dock anser vi att de 
slutsatser och det resultat vilka uppnåtts kan vara av intresse för andra samhällsgrupper och 
därav sätter vi ett värde på den praktiska användbarheten. Hur stort värde är dock svårt att 
spekulera i även om vi anser värdet vara relativt högt.    
 
 
9.4 Förslag till fortsatt forskning 
 
Ett intressant, om än invecklat, undersökningsområde är huruvida revision korrelerar med 
redovisningskvalité. Detta går sedan att sätta i relation till den indirekta nytta Skatteverket 
erhåller via en bättre standard på bokföringen. Detta område är givetvis av intresse både för 
Skatteverket likväl för andra intressenter, och inte minst bolagen själva.    
 

                                                
250 Johansson Lindfors, Maj-Britt, 167-168 
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Bilaga 1 
 
Slutrapport - Gemensam insats år 2008 avseende revisionsberättelser med avvikelser 
 
 

Sammanfattning 
 
Hantering av orena revisionsberättelser 

 

I aktiviteten har 360 utredningar genomförts under 2008. 
Urvalsgrunden, oren revisionsberättelse (OR), har påtalats för 
företagen. Detta i kombination med antalet utredningar, 
information på skattedagar och kommande pressmeddelande 
innebär att externa revisorer har gjorts uppmärksamma på att 
vi på ett bättre sätt tar hand om deras orena 
revisionsberättelser. 
 
För att få en likartad hantering av OR har en datafil använts 
för registrering av samtliga OR i de flesta regioner. 
Framtagna sammanställningar har sedan använts i urvalsarbetet. 
För att få det bästa urvalet bör en strukturerad genomgång av 
revisionsberättelserna ske även i fortsättningen. Registrering 
av samtliga OR är emellertid tidskrävande i de regioner som 
har många OR. En registrering enbart av de 
revisionsberättelser som i första kontrollen bedöms som 
utredningsvärda kan anses tillräcklig.    
 
Utredningsform 

 

Utredningar har skett både i form av revision (212 stycken) 
och skrivbordsutredning (148 stycken). 
 
I aktiviteten var 407 skrivbordsutredningar planerade. Urvalet 
till dessa skedde främst bland de som hade anmärkning angående 
förbjudna lån respektive anmärkningar lämpliga för 
periodkontroll. De företag som har anmärkning beträffande 
förbjudna lån har ofta andra anmärkningar. Erfarenhet har 
också visat att dessa ofta har andra fel t.ex. i form av 
privata kostnader. De har därför förelegat svårigheter att få 
fram objekt med enbart en klar avgränsad fråga. Flera regioner 
hade ingen personal avdelad till att utföra 
skrivbordsutredningar.  
 
Aktiviteten har visat att det endast i begränsad utsträckning 
är lämpligt att genomföra kontrollen via skrivbordsutredning. 
 
Framtiden 

 



 

Antalet revisioner med åtgärd och beskattningskonsekvenserna 
visar att OR är en viktig informationskälla i 
skattekontrollen. 
 
Enligt det förslag som lämnats kommer de företag som utretts i 
aktiviteten  inte att omfattas av revisionsplikt efter 1 juli 
2010. En för Skatteverket väsentlig informationskälla kommer 
då att försvinna. 
 
De utredningar som valts ut med utgång från brister i 
redovisning av skatt och avgifter kommer även i fortsättningen 
att kunna fångas upp av Skatteverkets egna system. Kontroll 
kan då göras vid skrivbordet eller via telefon. Uppgifterna 
kan också användas för att välja ut företag där besök skall 
göras. 
 
För övrigt kommer information att kunna hämtas bl.a. i 
årsredovisningar och från eventuella framtida 
bokföringskontroller. 
 
Aktiviteten har visat att OR är en viktig informationskälla 
vid skattekontrollen. Det är därför viktigt att Skatteverket 
planerar hur detta informationsinhämtande och kontrollen av 
dessa företag ska ske när nuvarande informationsplikt 
försvinner. 
 
 

Inledning 
 
Bakgrund 

 

I Sverige råder revisionsplikt för aktiebolag och ekonomiska 
föreningar (10 kap aktiebolagslagen och 8 kap lagen om 
ekonomiska föreningar).  
Revisionsberättelsen utgör slutprodukten i företagsrevisionen 
och utformas i regel i enlighet med revisorsorganisationernas 
förslag till standardutformning. Avvikelse från 
standardutformningen brukar kallas oren revisionsberättelse.  
 
Fr. o m  2002 ska externrevisorer inkomma med 
revisionsberättelser med avvikelse till Skatteverket (10 kap 
33a § aktiebolagslagen). Bestämmelsen tillkom för att det kan 
finnas anledning för Skatteverket att närmare granska ett 
företags redovisning i de här fallen.  
 
En revisor vars uppdrag upphör i förtid skall genast anmäla 
det till registreringsmyndigheten (bolagsverket) som i sin tur 
ska sända en kopia av anmälan till Skatteverket enligt 10 kap 
22 § aktiebolagslagen. Till anmälan ska fogas en redogörelse 
för det revisorn har funnit vid den granskning han utfört 
under den tid som uppdraget omfattat. 



 

  
Till Skatteverket inkomna  OR och revisorsavsägelser kan 
uppskattas till ca 4 % av de 330 000 aktiebolag som omfattas 
av skyldigheten. Av de inskickade revisionsberättelserna är 
erfarenheten att vissa skickas in även när någon skyldighet 
inte föreligger. Kritik har, från revisorsbranschen, riktats 
mot Skatteverkets hantering (brist på åtgärd). 
 
En utredning i syfte att se över och begränsa antalet bolag 
där revisor är obligatoriskt är tillsatt. Den 3 april 2008 kom 
utredningen med ett delbetänkande, ”Avskaffande av 
revisionsplikten för små företag”.  Utredningen föreslår att 
knappt 4 % av aktiebolagen ska ha revisionsplikt.  
 
Uppdrag 

 

Utarbeta en enhetlig hantering av orena revisionsberättelser 
och genomföra kontroll med urval från orena 
revisionsberättelser. Kontrollen skall göras både i form av 
skrivbordsutredning och revision. Utredningar skall göras i 
sådan utsträckning att externrevisorerna uppfattar att 
revisorsanmälningar leder till åtgärd hos Skatteverket. 
Aktiviteten hade  ursprungligen 5 725 dagar inplanerade. Efter 
omplanering på några regioner har 5 542 dagar varit 
inplanerade. Resursen skulle fördelas med 10-20 % 
skrivbordskontroll och resterande del, utöver samordningstid, 
på revision. Samordning och informationsinsatser beräknades 
till 100 dagar. 
 
Tiden planerades på följande sätt: 
 
Skrivbord     815 dagar 
Revision   4607 dagar 
Analys och urval   120 dagar   
 
Organisation 

 

Uppdragsgivare på HK:   Martin Solvinger 
Samordnande region:      Västra Regionen 
Ansvarig samordnare:     Barbro Dahlquist 
Deltagande regioner:     Samtliga utom SFSK 
 
Varje region har haft en samordnare utsedd. Samordnare framgår 
av bilaga 1. Gruppen har träffats 3 gånger under aktiviteten. 
I övrigt har en arbetsgrupp funnits och kontakt har hållits 
via mail. 
 
Tidigare år 
 



 

Arbetet med OR har tidigare år varierat mellan regionerna. 
Några regioner har haft speciella aktiviteter. Andra har 
använt OR för urval i övriga aktiviteter. 
 
 

Syfte och mål 
 
Det är angeläget att visa för såväl företag som revisorer att 
Skatteverket tillmäter anmärkningarna stor betydelse. 
 
Syftet med åtgärden har därför varit att säkerställa en 
effektiv hantering av orena revisionsberättelser och använda 
uppgifterna på ett sätt som ökar förtroendet hos externa 
revisorer.  
 
Aktiviteten har också haft som syfte att ge Skatteverket ett 
underlag för planering och synliggöra det behov av åtgärder 
som föreligger hos den grupp som eventuellt kommer att 
undantas från revisionsplikt. 
 
Effektmålen för aktiviteten har varit: 
 

• ökad upptäckts/åtgärdsrisk 

• ökat förtroende hos externrevisorerna 

• effektiv hantering av revisorsanmälningar 
 
Produktionsmålen: 

• Utredningar i form av revision och skrivbordskontroll 
dels inom insatsen och dels som ”uppslag” till andra 
insatser 

• Information till branschorganisationer 

• Information till media 
 
 

Beskrivning av riskområdet 
 
Genom en ändring den 1 januari 2002 utökades 
externrevisorernas skyldighet att skicka in 
revisionsberättelser med anmärkning till Skatteverket. Till 
Skatteverket kommer också uppgifter om revisorer vars uppdrag 
upphört i förtid. Skatteverkets erfarenhet är att revisorerna 
skickar in OR även i vissa fall där det inte finns skyldighet 
enligt lag. Under 2008 har det i riket inkommit ca 7 800  
revisionsberättelser med avvikelse respektive  ca 5 500 
avsägelser. Fördelning per region framgår av bilaga 2. 
 
 
 



 

Urval och ev. avgränsningar 
 
Anmärkningarna har klassificerats enligt bilaga 3. 
 
För att få en enhetlig hantering av inkomna OR respektive 
avsägelser har dessa i samtliga regioner, utom Stockholm, 
registrerats i en accessfil. Denna fil har utarbetats av Södra 
regionen. Utifrån denna fil har sammanställningar tagits fram. 
Urval har därefter gjorts på sedvanligt sätt. I 
Stockholmsregionen är antalet revisionsberättelser mycket 
stort och det har inte ansetts meningsfullt att i år lägga 
revisionstid på att registrera revisionsberättelserna. 
 
Urvalet har gjorts utifrån de som bedömts som mest 
granskningsvärda. Därvid har revisorns skrivning beaktats. 
Kontroll har gjorts av årsredovisningar och i våra register. 
Anmärkningar om bristfälliga räkenskaper, brister i intern 
kontroll och brister i intäktsredovisningen har tillmätts stor 
betydelse. 
 
I Mälardalsregionen har kontakt tagits med externrevisorena i 
samband med urvalsarbetet. 
 
Bedömning har därefter gjorts av om utredning skall genomföras 
och i vilken utredningsform. 
 
Skrivbordsutredningar har främst gjorts beträffande förbjudna 
lån. Vissa skrivbordsutredningar har gjorts beträffande 
skatteavdrag, moms och arbetsgivaravgifter. 
 
 

Genomförande inkl. använda utredningsmetoder 
 
I aktiviteten planerades totalt 231 revisioner och 407 
skrivbordsutredningar. Av revisionerna planerades att 15 
stycken skulle göras med urval från avsägelser. 
Totalt har 212  (12 avsägelser) revisioner och 148 
skrivbordsutredningar avslutats under 2008. Per 31 december 
finns 94  pågående utredningar.  
 
En uppföljningsblankett har upprättats för aktiviteten (bilaga 
4). Där har utredarna fått lämna uppgifter om bl.a. företagets 
omsättning, bransch och i vilken utsträckning 
externrevisorernas anmärkningar motsvaras av vad skatteverkets 
finner vid utredningen. 
 
Urval 

 



 

Uppföljningsblankett har erhållits för 286 objekt.  Nedan 
följer en sammanställning på frekvensen av olika typer av 
anmärkningar i urvalet. 
 
 Sammanställning koder oren 

revisionsberättelse 

  

Kod Klartext Antal Procent 

A Årsredovisning har inte lämnats i tid 73 26 
B Bristfälliga räkenskaper, brister i interna kontrollen, 

brister i intäktsredovisning mm 
86 30 

C Anmärkningar avseende det egna kapitalet 49 17 
D Hög kassabehållning, förbjudet lån, förmåner mm 134 47 
E Värderings-och periodiseringsfrågor 30 10 
F Tillstyrker inte fastställande av resultat- och 

balansräkning 
40 14 

G Skatteavdrag inte gjort, skattedeklaration inte lämnad 3 0,1 
H Avdragen skatt, sociala avgifter eller moms ej betald i 

tid 
94 33 

I Redovisat avdragen skatt, sociala avgifter eller moms 
med felaktiga belopp 

43 15 

J Övrigt (t.ex. anmärkning avseende 
förvaltningsberättelsen) 

17 0,6 

K Avsägelse 15 0,5 

 
 
En revisionsberättelse kan självfallet innehålla fler 
anmärkningar. I princip gäller att fler anmärkningar borde 
leda till ökat kontrollbehov. Å andra sidan kan ett företag 
som har ekonomiska problem ådra sig flera anmärkningar utan 
att det för den skull bedöms som ett kontrollobjekt. 
Kvalificerade handläggare har gjort en bedömning från fall 
till fall. I de flesta fall har det varit fler anmärkningar i 
de objekt som valts ut för utredning.  
 
Förutom de utredningar som utförts i aktiviteten har 
revisionsberättelser lämnats till andra aktiviteter, främst 
kontanthandel och uthyrning av arbetskraft. 
 

Antal 

 
Revision  
 
Revision planerades att utföras av 232 företag. Totalt har 212 
avslutats under 2008, vilket är 91 % av planerat antal. 
Dessutom var 62 revisioner pågående per 31 december.  
 
Planerad tid uppgår till 4607 dagar. Totalt har 4 840 dagar 
använts till revision, vilket motsvarar 105 % av planerad tid. 
Regionala skillnader framgår av bilaga 5. 
 
Skrivbordsutredning 
 
I skrivbordsutredningen planerades att utföra 407 utredningar 
och planerad tid var 815 dagar. 



 

 
Det har framkommit att skrivbordsutredning endast är 
tillämplig vid förbjudna lån och i viss utsträckning vid 
periodkontrollen. Detta har medfört att tillgång på objekt har 
varit dålig. 
 
I samband med planeringen av 2008 års verksamhet har det inte 
fullt ut uppmärksammats att viss del av aktiviteten skall ske 
i form av skrivbordskontroll. Detta har också påverkat nedlagd 
tid och antalet utredningar. 
 
Under 2008 har 148 utredningar slutförts, vilket är 36 % av 
planerat antal. Dessutom pågår 32 utredningar per 31 december. 
 
Nedlagd tid uppgår till 320 dagar (39 %) mot planerade 815 
dagar. 
 
Regionala skillnader framgår av bilaga 5. 
 
Analys 
 
För året planerades 120 dagar för analys och urval. Totalt har 
442 dagar nedlagts på detta. 
 

Andel utredningar utan åtgärd 

 
Av de 212 revisionerna har 49 varit revisioner utan åtgärd (23 
%). När det gäller de 148 skrivbordsutredningarna har 52 inte 
lett till någon åtgärd (35 %). De revisioner som pågår vid 
årsskiftet är i regel av sådan art att de kommer att medföra 
åtgärd. Om så blir fallet kommer endast 18 % av utförda 
revisioner att vara utan åtgärd. 
 
Produktionstal 

 
För revisioner har produktionsmålet varit 20 dagar och för 
skrivbordsutredningar har det varit 2 dagar. 
 
För revision har tidsuppgifter hämtats ur revisionsregistret. 
Avslutade revisioner har tagit 4 096 dagar i anspråk, vilket 
motsvarar 19,3 dagar i genomsnitt. Enligt vad som framgår 
nedan har det varit regionala skillnader. 
 
Mittregionen  25 dagar 
Mälardalsregionen 14 dagar 
Norra regionen      15 dagar 
Stockholmsregionen 22 dagar 
Södra regionen  22 dagar 
Östra regionen  16 dagar 
Västra regionen 18 dagar 
 



 

Mittregionen har i sina 14 revisioner haft 4 mycket 
tidskrävande utredningar, vilket fått stort genomslag på 
genomsnittstiden. 
 
Mälardalsregionen  har i sitt urval fått förhållandevis många 
små utredningar som varit av sådan art att revisionerna kunnat 
begränsas. 
 
Norra, Östra och Västra regionen har ett antal mycket 
omfattande utredningar pågående vid årsskiftet. 
 
Brottsanmälningar 
 
Totalt kommer utredningarna att resultera i 89 
brottsanmälningar. Värt att notera är att Stockhomsregionen 
kommer att göra 26 brottsanmälningar på 33 revisioner med 41 
granskningspromemorior (bilaga 5). 
 
Genomströmningstid 
 
I riket som helhet har 36 % av revisionerna avslutats inom 4 
månader och 86 % inom 10 mån. 
 
 

Skattefelet  
 
Omsättningsuppgift har lämnats i 234 uppföljningsblanketter. 
 
Urval efter omsättning   
Intervall kr Antal Procent 

0-999 999 86 37 
1 000 000 – 1 999 999 53 23 
2 000 000 – 2 999 999 22 9 
3 000 000 – 3 999 999 19 8 
4 000 000 – 6 999 999 23 10 
7 000 000 – 9 999 999 15 6 
10 000 000 – 19 999 999 10 4 
20 000 000 – 49 999 999 5 2 
50 000 000 - 1 0,4 
 
Av ovanstående tabell framgår att de flesta granskningsvärda 
objekten har återfunnits i bolag med en omsättning under 4 
miljoner. Samtliga objekt är under den omsättningsgräns som 
har föreslagits för revisorsplikt i framtiden. 
 
Skattefelet är inte enhetligt utan har bland annat bestått av 
förbjudna lån, ej redovisade intäkter, osanna fakturor, 
privata kostnader, värderingsproblematik. 
 
Det beloppsmässiga resultatet framgår av bilaga 6. Beloppen 
vid revision är hämtade ur revisionsregistret. Eftersom det 



 

inte fanns någon beslutskod avseende OR har uppgifterna 
beträffande skrivbordsutredningar hämtats från 
uppföljningsblanketten. Kvalitén på ifyllandet av denna 
blankett har skiftat varför beloppet troligen är något högre.  
 
 

Slutsatser 
 
Allmänt 

Under året har totalt 424 utredningar varit pågående. Därtill 
skall läggas de OR som lämnats till andra aktiviteter. Då det 
inte finns några uppgifter om hur många revisioner som 
tidigare år utförts med urval i oren revisionsberättelse går 
det inte att säga bestämt om risken för upptäckt/åtgärd har 
ökat. 
 
I samtliga utredningar har under 2008 påtalats för företaget 
att anledning till revisionen är den orena revisionsberättelse 
som inkommit till Skatteverket. Detta  dels för att det skall 
spridas bland företagen och dels för att det skall komma till 
de externa revisorernas kännedom att vi på ett bättre sätt tar 
hand om deras OR. 
 
Med beaktande av den relativt stora resurs som lagts på denna 
aktivitet borde målet att en oren revisionsberättelse leder 
till ökad upptäckts/åtgärdsrisk ha uppfyllts. 
 
För information till branschorganisationer har kontakt tagits 
med Östra regionen. Då det inte fanns några upparbetade 
kontaktvägar gick vi istället ut på skattedagarna i riket och 
lämnade information om aktiviteten. 
 
Efter slutrapporten kommer, i enlighet med upprättad 
medieplan, ett pressmeddelande att skrivas. 
 
Information till externrevisorena har således dels spridits 
via reviderade/utredda företag. Därutöver har information om 
pågående aktivitet lämnats på skattedagar i riket. 
Pressmeddelandet borde också innebära att externrevisorerna 
blir uppmärksamma på att vi tar hand om de OR som skickas in. 
 
Utredningsform 

 

I aktiviteten var planerat ett antal skrivbordsutredningar. 
Urvalet till dessa skedde främst bland de som hade anmärkning 
angående förbjudna lån respektive anmärkningar lämpliga för 
periodkontroll. De företag som har anmärkning beträffande 
förbjudna lån har ofta andra anmärkningar. Erfarenhet har 
också visat att dessa ofta har andra fel t.ex. i form av 
privata kostnader. Det har därför förelegat svårigheter att få 
fram objekt med enbart en klar avgränsad fråga. Flera regioner 



 

hade ingen personal avdelad till att utföra 
skrivbordsutredningar.  
 
Av skrivbordsutredningarna har 35 % inte lett till någon 
åtgärd. I viss utsträckning har telefonkontakt tagits med 
företag som haft anmärkning beträffande  redovisning av 
skatteavdrag, arbetsgivaravgifter och moms. Fråga har då 
ställts om hur situationen är under aktuellt år. Dessa har 
givetvis inte gett något resultat att redovisa, men har 
effekten att företaget inser att vi kontrollerar och att detta 
påverkar deras vilja att göra rätt. 
 
Aktiviteten har visat att det endast i begränsad utsträckning 
är lämpligt att genomföra kontrollen via 
skrivbordsutredningar.  
 
Produktionstalen, genomströmningstiden m.m. visar på att de 
revisioner som genomförts har inneburit omfattande 
arbetsinsats. Detta följer av att det i många fall varit 
bristfälliga räkenskaper och brister i intäktsredovisningen. 
 
I Mälardalsregionen har i urvalsarbetet telefonkontakt tagits 
med externrevisorn för att få förtydligande. Detta har 
upplevts som positivt av externrevisorerna och bidragit till 
bättre kunskaper innan beslut om revision fattas.  
 
Tid för analys och urval 
 
I aktiviteten hade 120 dagar planerats för analys och urval. 
Under 2008 har 368 dagar tagits i anspråk för detta. Den stora 
mängden OR och avsägelser medför att enbart registreringen av 
dessa är tidskrävande. På de flesta regioner har en analys av 
samtliga inkomna handlingar gjorts. Detta har givetvis varit 
viktigt för att hitta de mest granskningsvärda objekten, men 
också tidskrävande.  
 
Eftersom det är en aktivitet med fördjupad uppföljning har 
uppföljning  och analys också tagit mer tid än beräknat i 
samtliga regioner.   
 
Urval 

 

Vid en analys har kunnat konstateras att beskattningsåtgärder 
är relativt jämt fördelade i omsättningsklasserna. 
 
Det är sällsynt att endast en typ av anmärkning förekommer 
(förutom vid förbjudna lån). 
 
Skattefel har förekommit i samtliga typer av anmärkningar. Det 
har inte gått att dra slutsatsen att någon anmärkningstyp ger 
stora beloppsmässiga konsekvenser och stor andel utredningar 



 

med åtgärd. Exempelvis har objektet med aktivitetens största 
höjning anmärkningarna E och F. Felet är av typ E. Andelen 0-
pm med anmärkning E är 40 %. 
 

I de flesta regioner har samtliga OR registrerats i en 
accessfil och sammanställningar tagits fram som hjälp vid 
urval. 
  
Registreringar i ifrågavarande fil har ett värde för urval vid 
kommande år. Eftersom revisionsplikten troligen kommer att 
försvinna  kan det ifrågasättas nyttan av att registrera 
samtliga inkomna handlingar. I de regioner som har många 
handlingar kan den administrativa tiden för registrering bli 
betydande. 
 

Informationskälla 
 
Antalet revisioner med åtgärd och beskattningskonsekvenser 
visar att OR är en viktig informationskälla i 
skattekontrollen. Det är därför viktigt att OR tas om hand på 
ett strukturerat sätt och att urval görs från dessa. Oavsett 
om det är en särskild aktivitet  eller ej. 
 

Framtiden 

 

Enligt det förslag som lämnats kommer de företag som utretts i 
aktiviteten  inte att omfattas av revisionsplikt efter 1 juli 
2010. En för Skatteverket väsentlig informationskälla kommer 
då att försvinna. 
 
De utredningar som valts ut med utgång från brister i 
redovisning av skatt och avgifter kommer även i fortsättningen 
att kunna fångas upp av Skatteverkets egna system. Kontroll 
kan då göras vid skrivbordet eller via telefon. Uppgifterna 
kan också användas för att välja ut företag där besök skall 
göras. 
 
Av Bolagsverket kommer det att finnas möjlighet att få uppgift 
om de företag som inte lämnar årsredovisning i tid. 
Framförallt kan det vara av intresse att för en framtida 
kontroll fånga upp företag som  upprepade år lämnar 
årsredovisning för sent. 
 
Utredningen om revisorsplikt förslår en möjlighet för 
Skatteverket att utföra allmän bokföringskontroll. Denna skall 
gälla kontroll av efterlevnad av centrala bestämmelser i 
bokföringslagen. 
 
När det gäller bristfälliga räkenskaper kommer den föreslagna 
bokföringskontrollen att ha stor betydelse. Det kommer att 
vara viktigt att de företag där Skatteverket bedömer att 



 

bokföringen är bristfällig fångas upp för en djupare kontroll.  
Rutiner och arbetssätt för detta bör utarbetas. 
 
En del av de anmärkningar (egna kapitalet, hög 
kassabehållning, värderingsfrågor m. m.) som nu framförs i 
revisionsberättelsen är företagen med nuvarande lagstiftning 
skyldig att ange i årsredovisningen. Det är emellertid inte 
möjligt att läsa alla årsredovisningar. Dessa objekt fångas 
upp om det finns andra indikationer, vilka medför en genomgång 
av årsredovisning.  
 
Det är önskvärt att företagen i deklarationen särredovisar 
kassabehållningen. 
 
En hjälp vid urval skulle också vara om momsfordran/skuld 
särredovisades i inkomstdeklarationen. 
  
I inkomstdeklaration 2 finns punkt 2.11 ”Lån till delägare 
eller närstående”. Det är av yttersta vikt för kontrollen att 
denna särredovisning kvarstår. 
 
Utredningen har även föreslagit att näringsidkare i 
deklarationen ska lämna uppgift om de haft biträde av en 
uppdragstagare vid upprättandet av årsbokslut och om deras 
årsredovisning granskas eller granskats av en revisor. I 
förekommande fall bör även namn på uppdragstagaren eller 
revisorn lämnas. Detta syftar att ge ledning vid 
skattekontrollen. 
 
Aktiviteten har visat att OR är en viktig informationskälla 
vid skattekontrollen. Det är därför viktigt att Skatteverket 
planerar hur detta informationsinhämtande och kontrollen av 
dessa företag ska ske om nuvarande informationsplikt 
försvinner. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Bilaga 2 
 
Intervjufrågor till Skatteverket 
 
Frågor angående respondenten: 
 
Befattning 

 
1. Vad är din nuvarande befattning inom Skatteverket? 
 
2. Kan du beskriva dina vanligaste sysslor under en arbetsdag? 
 
3. Hur lång erfarenhet har du av arbete inom Skatteverket? 
 
4. Hur länge har du arbetat med skattefrågor mot företag (aktiebolag)? 
  

Utbildning 
 
5. Vad har du för utbildning inom ämnet? 

 
Frågor angående Skatteverket: 
 
Indirekt effekt 

 
6. Märker ni någon skillnad vid en utökad kontroll om företag använder sig av revision 

eller redovisningskonsult?   
 
7. Anser du att företagsrevisorn skapar Nytta för Er och i sådana fall, kan Ni beskriva 

hur? Bidrar revisorn arbete till förbättrad Skattekontroll? 
 
8. Vilka tänkbara konsekvenser kan ett borttagande av revisionsplikten innebära för Er? 

a. indirekt 
b. direkt 

 
Direkt effekt och Urval 

 
9. Vilka handlingar är av betydelse för er gällande aktiebolag? Dvs, inkomstdeklarationer 

etc. 
 
10. Är det någon av dessa handlingar som har mer betydelse än de andra? 
 
11. Kan du beskriva den orena revisionsberättelsens inverkan i er verksamhet? 

a. Är det någon särskild typ av anmärkning vilket utmärker sig som 
varningssignal? 

b. Hur granskas en ren revisionsberättelse? 
 

12. Hur väljer ni ut de företag vilka skall granskas vidare i den utökade kontrollen? 
a. Riksplan? 
b. Manuellt urval inom regioner? 



 

c. Hur många bolag är aktiebolag?  
 
13. Hur många är via riksplan och via eget initiativ? På vilket sätt skiljer sig ert arbete 

mellan associationsformerna vid urval, exempelvis ett aktiebolag och handelsbolag 
med en omsättning mindre än 3 miljoner? 

14. Aktiebolag icke inräknat, gör ni någon skillnad idag vid urval om företag använder sig 
av revisor eller redovisningskonsult än de som inte använder detta? 

 
15. Om arbetssättet skiljer sig avsevärt från föregående fråga, kan Ni förklara vari 

skillnaden ligger? 
 
16. Hur tror ni att er urvalsprocess kan komma att påverkas/förändras ifall revisionsplikten 

i små aktiebolag kommer att försvinna? 
 
17. Hur ser den typiska urvalsprocessen idag ut för segmentet små aktiebolag? 

a. Exempel…  
 

18. Kan företag bli klassificerade utifrån de som har revision kontra de som inte har? 
 
19. Har revisorns uppdragslängd någon betydelse vid urval? 
 
20. En oren revisionsberättelse skickas förmodligen inte till Skatteverket om detta inte 

krävs – Blir det någon skillnad mellan bolag vilka har revision då, och bolag vilka inte 
har det med hänsyn till påståendet? 

 
21. Har revisorns utlåtande någon effekt på det urval ni gör till er granskning?  
 
22. Vilken effekt har revisorsavsägelse vid urvals processen? 

 
23. Görs en mer omfattande granskning om ett bolag är nystartat? 

 
Kontakt med revisorn 
 

24. Har Ni någon kontakt med revisorn inom den verksamhet som bedrivs? 
a. Vid urval 
b. Vid skatterevision 

 
25. Om kontakt förekommer, i vilken utsträckning sker detta? Månadsvis, veckovis, 

dagligen? 
 
26. Kan ni redogöra för betydelsen av en sådan kontakt? 
 
27. Hur upplever ni revisorn? I egenskap av en representant för företaget eller en hjälp åt 

Skatteverket? 
 
Slopad revisionsplikt  

 
28. Tror ni att ett avvecklande av revisionsplikten kan medföra att Era informationskrav 

på aktiebolagen kan förändras? I sådana fall, på vilket sätt? 
 



 

29. Kan ett slopande av revisionsplikten komma göra det svårare för er att nå de Mål 
angående skatteverkets verksamhet fram till 2012, exempelvis att skattefelet ska 
minskas med 50 procent?  

 
30. Vad är Er personliga åsikt om ett avvecklande av revisionsplikten för små- och 

medelstora aktiebolag? 
 
31. Tror du att Skatteverket kommer att behöva genomföra någon typ av kompenserande 

åtgärder när revisionsplikten försvinner? Förs några sådana diskussioner på 
Skatteverket nu? 

 
32. Vid en eventuell slopad revisionsplikt.  Skulle revisionsverksamheten inom 

Skatteverket behöva utvidgas för att kunna upprätthålla samma nivå på 
Skattekontrollen?  

 
33. Kan ett slopande av revisionsplikten komma att medföra större ekonomisk aktivitet 

bland företagen, medveten som omedveten? 
 

34. Finns det något som du ytterligare vill belysa i ämnet? Är det något som vi inte täckt 
in eller något du vill tillägga? 

 
 
 

 
Intervjufrågor till Revisorn 
 
Befattning 

 
1. Vad är Er nuvarande befattning? 
 
2. Kan Ni beskriva era vanligaste sysslor under en arbetsdag? 
 
3. Hur lång erfarenhet har Ni av arbete med revision/redovisning? 
 

Utbildning 
 
4. Vad har Ni för utbildning inom ämnet? 

 
Indirekt effekt 
 

5. Vad är Er roll som revisor i ett litet företag (oms. Ca 3miljoner)? 
 

6. Hur ofta förekommer det att Ni hittar brister/felaktigheter i en kunds redovisning som 
Ni sedan meddelar klienten? 

 
7. Anser Ni att revisorerna skapar nytta för Skatteverket? Tror Ni revisorn bidrar till 

bättre skattekontroll?  
 

8. Vid en eventuellt slopad revisionsplikt tror Ni redovisningskvalitén kan komma att 
förändras? Som i sin tur skulle kunna påverka Skatteverket?  



 

 
Direkt effekt 
 

9. Vilken uppfattning tror Ni Skatteverket har idag på en oren revisionsberättelse? 
 

10. Tror Ni att det spelar någon roll vilken typ av anmärkning revisorn rapporterar i 
revisionsberättelsen för om Skatteverket kommer att granska företaget mer ingående?  

 
11. Hur väl känner klienterna till att en oren revisionsberättelse skickas in till 

Skatteverket? 
 

12. Hur ofta förekommer det att Ni lämnar ett revisionsuppdrag i förtid? Om detta händer 
är det vanligt att orsaken är av dramatisk karaktär? 

 
Kontakt/relation Skatteverket och revisorn 
 

13. Hur vanligt är det att Skatteverket kontakter Er, vad gäller en kunds räkning? Är detta 
mer frekvent förekommande om de utför en utökad kontroll (ex. skatterevision)? 

 
14. Hur vanligt är det att Ni kontaktar Skatteverket för att besvara/kontrollera uppgifter? 

Kan Ni beskriva en vardaglig situation när detta kan ske? 
 

15. Kan Ni beskriva förhållandet mellan Skatteverket och Ni som revisor? Hur ser Ni på 
förhållandet?  

 
16. Går det att beskriva en vanlig specifik situation där Ni som revisor har reviderat ett 

företag som råkat ut för en utökad kontroll. Hur har Ni agerat genom processen, vad är 
Er roll och vad är det Ni som revisor kan bistå med?  

 
17. Vad finns det för förväntningar från företagens sida på Er roll när det gäller 

Skattefrågor och företagets kontakt med Skatteverket? 
 

18. Om ett företag Ni reviderat blir utsatta för extra kontroll från Skatteverket, exempelvis 
skatterevision, är det vanligt att företaget kontakter Er då?  

 
19. Kan Ni beskriva en specifik situation när detta har inträffat och beskriva Ert agerande i 

en sådan situation? Hur pass mycket är Ni involverade?  
 

20. Vad är företagets attityd mot Revisorn när de blir utvalda för utökad kontroll hos 
Skatteverket, kan de ha en negativ attityd mot Er? 

 
21. Vad är Er åsikt om att Ni först måste rapportera en anmärkning och sedan ta företagets 

parti i diskussion med Skatteverket? 
 

22. Vad är Er attityd jämte Skatteverket om en klient råkar ut för utökad kontroll?  
 
Revisorernas anmälningsskyldighet 
 

23. Vad anser Ni om anmälningsskyldigheten i ABL? Har Ni anmält något företag? 
 



 

24. Innan en anmälning kan ske, hur säker vill Ni vara innan Ni anmäler? 
 

25. Hur väl känner klienterna till att revisorerna har anmälningsskyldighet vid brott? 
 

26. Informerar Ni klienterna om dessa lagar, dvs. anmälningsskyldigheten? 
 

27. Hur tror Ni detta kan påverka den förebygganden effekten? Dvs. om kunderna kände 
till reglerna bättre skulle det påverka den förebyggande effekten? 

 
Övriga frågor 
 

28. Hur granskas skattekontot? 
 

29. På vilket sätt tror Ni att en skatterevision skiljer sig från en revision utförd av en 
revisor? Hur ofta förekommer det att en klient får ändrade taxeringsbeslut efter en 
skatterevision? 

 
Slopad revisionsplikt 
 

30. Personligt åsikt om slopad revisionsplikt? 
 

31. Något Ni vill tillägga eller belysa som vi inte tagit upp? 
 
 
 
 


