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Sammanfattning  
 
Avskaffandet av revisionsplikten för mindre aktiebolag trädde i kraft år 2010. Både positiva 
och negativa åsikter gällande denna lag har förekommit sedan avskaffandet trädde i kraft. En 
fördel är att mindre aktiebolag kan undgå kostnader för revisionsarvodet. En nackdel är att 
risken för skattefel och andra bokföringsfel kan öka om företagen väljer bort revision och det 
kan i sin tur leda till ökade kostnader i form av skattetillägg om Skatteverket gör en kontroll. I 
värsta fall kan det även leda till näringsförbud om de små aktiebolagen inte följer lagar och 
regler gällande skatter och andra avgifter. Skattefel kan vara avsiktliga och oavsiktliga och 
dessa fel har stor påverkan på företagets intressenter. Skatteverket anses vara en primär 
intressent för företaget eftersom denna myndighet kan ha stor påverkan på företagets 
fortlevnad.  
 
Det övergripande syftet med studien är att beskriva och analysera om revisionspliktens 
avskaffande påverkat förekomsten av skattefel ur Skatteverkets perspektiv, om skattefelen 
påverkats av redovisningskonsultens roll, om det finns några branscher som är särskilt 
drabbade samt vad myndigheten gör för att motverka uppkomsten av skattefel. För att 
uppfylla syftet har en kvalitativ studie genomförts i form av intervjuer med anställda inom 
myndigheten. Med stöd av den teoretiska referensramen och informationen från intervjuerna 
analyserades resultatet, vilket i sin tur lade grund för slutsatsen. Resultatet av denna studie 
visar bland annat att revisionspliktens avskaffande har påverkat förekomsten av skattefel och 
Skatteverkets personal upplever att kvaliteten på årsredovisningarna försämrats. Studiens 
slutsats belyser att Skatteverket som en intressent har påverkats av revisionspliktens 
avskaffande och i samband med detta har myndigheten utökat sina insatser och kontroller. 
Skatteverket kan med hjälp av de revideringar som utförs se att andelen skattefel är större hos 
nystartade företag, vilket kan bero på okunskap. Det förekommer även mer fel i branscher 
med omfattande kontanthantering.  
 
Nyckelord: Avskaffandet av revisionsplikt, Skatteverket, Skattefel, Intressentteori, 
Skattekontroll. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
Abstract  
 
The abolition of the audit requirement for small limited companies entered into force in 2010. 
Positive and negative opinions regarding this law have occurred since the abolition took 
effect. An advantage is that smaller companies can escape the cost of the audit fee. A 
disadvantage is that the risk of tax errors and other accounting errors increases as companies 
opt-out audit and this can in turn lead to increased costs in the form of additional tax if the tax 
office makes a check. In the worst cases, it can even lead to disqualification if the small 
company does not follow the laws and rules applicable to taxes and other fees. Tax errors can 
be intentional or unintentional and these errors have a major impact on the company’s 
stakeholders. The tax office is considered to be a primary stakeholder for the company 
because this authority can have a significant impact on the continuity of its business activities. 
 
The overall objective of the study is to describe and analyze if and how the audit duty 
elimination impacted on the incidence of tax errors from the Swedish Tax Agency 
perspective, and authority what it does  to counteract the emergence of tax errors. In order to 
meet the aim a qualitative study has been carried out in the form of interviews with employees 
of the authority. On the basis of the theoretical framework, the information from the 
interviews was analyzed which in turn laid the basis for the conclusions. The study’s 
conclusions highlight that the tax agency as a stakeholder has been affected by the abolition 
of the audit obligation and in connection with this, the agency increased its actions and 
controls. The results of this study further show that the audit abolition has affected the 
incidence of tax errors, and the quality of the financial statements has deteriorated. The 
Swedish Tax Agency has from the outcome audits found that the proportion of the tax errors 
is greater in start-ups, which may be due to ignorance. There are also more errors in industries 
with extensive cash handling. 
 
Keywords: abolition of audit requirement, tax audit, error, stakeholder theory, fiscal control. 
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1. Inledning 

I det inledande avsnittet introduceras och diskuteras det valda problemområdet. Vidare 

presenteras även frågeställningar och syfte.  

 
1.1 Problembakgrund 
Revisionsplikten för de minsta aktiebolagen avskaffades i november år 2010, efter mer än 100 
års bruk (Öhman & Wallerstedt, 2012). Denna händelse berör många parter, speciellt 
intressenterna eftersom de minsta aktiebolagen nu kan undgå att anlita revisionshjälp. 
Definitionen av de småbolag som omfattas av denna lagändring är: tre anställda, tre MSEK i 
nettoomsättning samt en och en halv MSEK i balansomslutning. Minst två av kriterierna 
måste uppfyllas under vart och ett av de två senaste räkenskapsåren för att aktiebolaget inte 
ska tvingas anlita revisor (Öhman, 2013). Enligt bolagsverket (2015) kan cirka 70 % av alla 
aktiebolag i Sverige klassificeras som små aktiebolag i dagsläget.  
 
Innan avskaffandet var det många olika åsikter om vad konsekvenserna skulle kunna bli, 
Chung och Narasimhan (2001) liksom Collis (2003) menade exempelvis att avsikten med 
revisionspliktens avskaffande för små aktiebolag i England var att minska de höga 
kostnaderna kopplade till revision. Thorell och Norberg (2005) resonerade på liknande sätt 
om hur avskaffandet skulle kunna påverka små aktiebolag i Sverige. Skatteverket förde 
även en diskussion angående avskaffandet av revisionsplikten där de exempelvis i ett 
remissvar år 2008 argumenterade emot förslaget med motiveringen att det skulle leda till fler 
avsiktliga och oavsiktliga fel i bolagens räkenskaper och deklarationer. Myndigheten påtalade 
även att det skulle behövas ökade resurser för att säkerställa redovisningen (SOU, 2008:34).  
 
En annan som uttryckte sin åsikt var Svanström (2008) som menade att det skulle bli svårt att 
beräkna vinsten av revisionspliktens avskaffande med tanke på att de små aktiebolag som 
frivilligt skulle avstå från revisionshjälp istället kunde få ett större behov av rådgivning, vilket 
skulle innebära att kostnaderna bara omfördelades till andra områden. I Svanströms studie 
framkom också att 66 % av de tillfrågade aktiebolagen då bedömde att de skulle avstå från 
revisor vid en eventuell avskaffad revisionsplikt. Enligt ett pressmeddelande år 2014 från 
affärs- och upplysningsföretaget Upplysningscentralen (UC), väljer fyra av fem nystartade 
aktiebolag bort revisor, vilket bekräftar Svanströms resultat. Det framgår även av 
pressmeddelandet att det direkta resultatet av revisionspliktens avskaffande är att kvaliteten på 
de inlämnade boksluten försämrats för de företag som valt bort både revisor och auktoriserad 
redovisningskonsult för den löpande bokföringen. En korrekt årsredovisning är emellertid 
avgörande för att intressenter, såsom Skatteverket, ska få en rättvisande bild av bolaget. Collis 
(2003, 2010) fann dock att i England, där revisionsplikten avskaffades redan år 1994, 
upplevde den engelska motsvarigheten till Skatteverket inte revisionen som ett nödvändigt 
hjälpmedel. De fokuserade istället mer på vem som utförde bokföringen och signerade 
skattedeklarationen, och mindre på om årsredovisningen reviderats av en revisor. 
Skatteverket som är den myndighet som ansvarar för handläggningen av skattefrågor i 
Sverige, menar att revisionspliktens avskaffande bland annat kan påverka skatten som är en 
obligatorisk uppgift i årsredovisningen. Alla företag är skyldiga att betala skatt och 
bolagsskatten baseras på finansiella rapporter och årsredovisningar som bolaget upprättar 
(SOU 2008:32). Enligt Skatteverket är skattefel den skillnad som uppstår mellan redovisad 
skatt och den verkliga skatt som fastställts. Rapporten “Skattefelets utveckling 2007-2012”, 
som är den senast publicerade rapporten kring skattefel, visar att skattefel ofta drabbar nya 
företagare med en begränsad erfarenhet av, och kunskap om, bokföring och skatteredovisning. 
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I denna rapport fanns det emellertid mycket som talade för en minskning av skattefel under 
perioden (Skatteverket, 2014) trots att revisionsplikten avskaffats för de minsta företagen. 
Detta kan bero på hur mycket information som Skatteverket har tillgång till för att kontrollera 
samt fastställa skatt utöver de uppgifter som företaget anger som underlag för sin beskattning. 
Tillgången på information benämns som skatteinformation av myndigheten. De fastställda 
skatterna uppgick till 1 568 miljarder SEK år 2012 enligt Skatteverket. Den största delen av 
dessa kommer från företagen i och med att de har en skyldighet att redovisa samt betala in 
olika avgifter och skatter, exempelvis mervärdesskatt (moms), bolagsskatt, diverse 
punktskatter, samt arbetsgivaravgifter och preliminärskatt hänförda till lön. När det gäller 
bolagsskatten har Sverige ett relativt starkt samband mellan beskattning och redovisning. Det 
framgår tydligt, bland annat av olika bestämmelser i inkomstskattelagen som hänvisar till 
både bokföringsmässiga grunder och god redovisningssed vid resultatberäkning (14 kap. 2§ 
IL). Det är därför sannolikt att brister i bokföringen kan utgöra en stor risk för skattefel med 
tanke på sambandet mellan beskattning och redovisning.  
 
En fjärdedel av de cirka 65 000 nya företag som registrerades år 2014, kontrollerades av 
Skatteverket. Av dessa uppvisade omkring 15 % någon typ av skattefel, främst i bokföringen. 
Bortsett från bokförings- och redovisningsfel blir det ofta fel även när det gäller 
momsredovisningen. Det finns även ett antal branscher där risken för skattefel är högre än i 
andra branscher. En rapport som Brottsförebyggande rådet (BRÅ) författade år 2012 visade 
att skattefel ofta förekommer i kontanthanterande branscher. Det är av stor vikt att 
Skatteverket tidigt får kontakt med dessa branscher för att ställa problemet till rätta 
(Skatteverket, 2015). 
 
Denna studie fokuserar på revisionspliktens avskaffande ur ett intressentperspektiv, i detta fall 
Skatteverkets perspektiv. Detta på grund av att Skatteverket är en intressent som kan utöva 
stor påverkan på företaget om relationen mellan dessa två parter inte är god. Exempelvis kan 
myndigheten stoppa fortsatt verksamhet för ett företag genom att utfärda näringsförbud. Det 
framgår inte av rapporten “Skattefelets utveckling 2007-2012” om avskaffandet av 
revisionsplikten påverkat förekomsten av skattefel. Dessutom saknas tillräckligt med studier 
som behandlar tiden efter avskaffandet av revisionsplikten i Sverige och hur detta påverkat 
Skatteverket med avseende på skattefel. Det finns heller inte tillräcklig kunskap angående om 
förekomsten av skattefel påverkas av användningen av revisor och redovisningskonsult. 
Dessutom behövs det ytterligare ingående information angående de branscher som utsätts för 
skattefel varje år och vad Skatteverket gör för att motverka och förebygga dessa fel. Skattefel 
resulterar i att det blir merarbete för både företagen samt Skatteverket. Denna typ av fel kan 
skada förtroendet mellan dessa två parter.  
 
1.2 Frågeställningar 

1. Har avskaffandet av revisionsplikten påverkat förekomsten av skattefel? 
2. Påverkas förekomsten av skattefel av om företag anlitar en revisor eller en  

redovisningskonsult?  
3. Finns det någon eller några branscher där förekomsten av skattefel är särskilt hög? 
4. Vad gör Skatteverket för att motverka omfattningen av skattefelen? 

 
1.3 Syfte 
Det övergripande syftet med studien är att beskriva och analysera om revisionspliktens 
avskaffande påverkat förekomsten av skattefel ur Skatteverkets perspektiv, om skattefelen 
påverkats av om revisor eller redovisningskonsult deltagit i bokslutsprocessen, samt om det 
finns några branscher som är särskilt drabbade samt vad myndigheten gör för att motverka 
uppkomsten av skattefelen. 
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2. Referensram  

I detta avsnitt kommer teorier som är väsentliga för studien att presenteras. Avsnittet 
innehåller bland annat uppgifter om intressentteori, kostnad- och nyttoteori, skattefel, 

branschsamverkan och revision.  

 
2.1 Intressentteori  
I och med att Skatteverket är en viktig intressent för företagen är det en fördel att använda sig 
av intressentteorin för att få en bättre teoretisk förståelse. Företagets relationer med 
omgivningen handlar inte bara om tekniska och materiella behov utan även om kulturella 
normer, ritualer och övertygelser (Deegan & Unerman, 2011; Jones et al., 2007). En intressent 
definieras som en grupp eller individ som kan påverka eller bli påverkad av företagets mål 
och agerande (Freeman, 1984). Centrala utgångspunkten i denna teori är att fokusera på 
intressenter, behandla dem väl och hantera deras intressen. Denna utgångspunkt hjälper 
företaget att skapa värde, vilket i sin tur är bra för företagets prestationsförmåga och resultat 
(Harrison & Wicks, 2013: Freeman & Philips, 2002). Intressentteorin påpekar att 
företagsledningen bör ha kunskap om företagets intressenter för att kunna hantera och 
tillfredsställa dem på bästa sätt (Frooman, 1999; Ax et al., 2009). 
 
Teorin utgår från två olika perspektiv: etisk-moraliskt perspektiv samt ledarskapsperspektiv. 
Enligt det etiska perspektivet har företaget ett socialt ansvar för både samhället och 
intressenterna. Alla intressenter har rätt till information och till en rättvis behandling från 
företaget. Ledningen ska agera för alla intressenters nytta och om det sker några 
intressekonflikter har ledningen en förpliktelse att hantera konflikter för att skapa balans 
mellan intressenternas olika viljor (Parmar et al., 2010). Utifrån ledarskapsperspektivet 
bemöts däremot inte företagets alla intressenterna på ett likvärdigt sätt utan företaget 
fokuserar istället mer på de intressenter som uppfattas som kraftfulla och har stor påverkan på 
företagets överlevnad (Deegan & Unerman, 2011). 
 
Enligt Clarkson (1995) kan intressenterna kategoriseras i primära och sekundära intressenter 
beroende på hur de påverkar eller påverkas av företagets agerande. Primära intressenter är den 
intressentgrupp som företaget inte kan överleva utan, exempelvis kreditgivare, stat, ägare, 
kunder och anställda. Genom att skapa värde och tillfredsställelse för de primära 
intressenterna uppnås i framgång och fortsatt drift för företaget. Enligt Thorell och Norberg 
(2005) påverkar revision olika intressenter i samhället. I detta fall är Skatteverket en primär 
intressent eftersom företaget inte överlever utan Skatteverkets godkännande. För Skatteverket 
är det även väsentligt att de ska kunna lita på den information som företaget har lämnat in för 
redovisning, på grund av att det är den informationen som ligger till grund för fastställandet 
av det beskattningsunderlag som utarbetas av myndigheten (Olsson & Skärvad, 2000). 
 
Skatteverket är en speciell intressent som kan utöva stor påverkan på ett företags överlevnad 
genom diverse olika handlingar. Det mest extrema är att dra in näringsverksamheten om 
företaget inte betalar in skatter och avgifter i tid, det ska dock mycket till innan detta 
verkställs. Detta tilltag kan fungera i avskräckande syfte och få företagen att göra rätt i så stor 
utsträckning som möjligt utan att Skatteverket behöver tvinga dem att följa lagar och regler. 
Figur 1 är från början framtagen av Freeman (1984), men har därefter vidareutvecklats av 
flertalet andra forskare. Nu har vi anpassat den för att illustrera de intressenter vi fokuserar.  
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Figur 1 Intressentmodellen (bearbetning utifrån Freeman, 1984). 
 

Några andra primära intressenter enligt denna studie är revisorer och redovisningskonsulter. 
Revisorns uppgift är att utföra en omfattande och ingående revidering av de finansiella 
rapporterna enligt god revisionssed (ABL 9 Kap. 3§). Revisorn följer ISA som är en 
internationell standard för revision. En revisor har till uppgift att objektivt granska företagens 
finansiella information och på så sätt minska den informationsasymmetri som förekommer 
mellan olika intressenter (Eilifsen et al. 2010). Dessutom ska revisorn säkerställa att 
informationen är av högsta kvalitet och det gäller även trovärdigheten. Boynton et al. (2000) 
samt Flint (1988)  påstår att nyttan som reviderade årsredovisningar kan ge främst är avsedd 
för intressenterna som därigenom kan fatta beslut om företaget. Collis et al. (2004) tillägger 
att företag som inte anlitar revisionshjälp riskerar att rasera relationen till intressenterna. 
Dessutom menar Collis (2003) att revision ökar kvaliteten på de upprättade finansiella 
rapporterna och övrig ekonomisk information. En annan studie som genomfördes av 
Clatworthy & Peel (2013) i England, visade att sannolikheten för att en oreviderad 
redovisning som skickats in till den engelska motsvarigheten till Bolagsverket skulle 
innehålla numeriska fel var dubbelt så hög jämfört med om redovisningen kontrollerats av en 
revisor innan. Erhvervsstyrelsen (2014), som är den danska motsvarigheten till Bolagsverket, 
påstår att andelen numeriska felaktigheter är större hos mindre aktiebolag som inte anlitar 
revisor. 
 
DeAngelo (1981) påstår att revisorns kompetens är en avgörande faktor för att upptäckta 
felaktigheter i företagens årsredovisningar samt finansiella information. Vidare menar 
DeAngelo att revisorns utbildning förbättrar kvaliteten på revisionen. Samma resonemang för 
Francis (2004). Enligt Bolagsverket (2012) har fler årsredovisningar med en försämrad 
kvalitet inkommit sedan revisionsplikten avskaffades. Detta indikerar ett samband mellan 
kvaliteten på årsredovisningar och den avskaffade revisionsplikten för små aktiebolag i 
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Sverige. Per Nordström, chefjurist på Bolagsverket, uttalade i ett pressmeddelande år 2012 att 
det fanns en oro gällande försämring av kvaliteten på årsredovisningar efter revisionspliktens 
avskaffande, särskilt om aktiebolagen inte anlitat varken revisor eller auktoriserad 
redovisningskonsult. Efter avskaffandet av revisionsplikten har revisionsbyråerna utökat 
sina tjänster till att innefatta bland annat rådgivning i högre utsträckning än tidigare. Yang 
(2011) påstår att det kan bero på en ökad efterfrågan från klienterna och att det är av stor vikt 
för revisionsbyråernas fortsatta fortlevnad. Revisionspliktens avskaffande innebär enligt SRF 
(2013) ett ökat behov av auktoriserade redovisningskonsulter för att öka företagens 
lönsamhet, stärka överlevnadsförmågan och öka årsredovisningarnas kvalitet. Collis och 
Jarvis (2002) argumenterar för att redovisningskonsulten spelar en allt viktigare roll för små 
aktiebolag när det gäller upprättandet av årsredovisningar. Redovisningskonsulten hjälper 
bland annat företaget med löpande bokföring, upprättandet av årsredovisning och övriga 
finansiella rapporter och deklaration (FAR, 2013).  
 
Sekundära intressenter definieras som intressentgrupper som blir påverkad av företagets 
agerande och verksamhet, men dessa grupper är inte involverade i transaktioner med 
företaget. De har heller inte någon påverkan på förutsättningarna för företagets fortsatta drift 
och framgång (Clarkson, 1995). 
 
2.2 Kostnad och nytta för Skatteverket 
Johnsson et al. (1987) menar att kostnad- och nyttoteori är en samhällsekonomisk metod för 
att på ett systematiskt sätt identifiera och mäta effekter av en åtgärd eller ett projekt. De 
identifierade kostnaderna samt nyttan av vidtagna åtgärder jämförs sedan med effekter som 
skulle uppkommit om åtgärden eller projektet inte genomförts. Det alternativ som ger störst 
skillnad mellan nytta och kostnad är det alternativ som bör väljas. Definitionen av nytta är en 
ökning av välfärd samtidigt som kostnad definieras som minskning av välfärden. Detta gäller 
för bland annat företag, organisationer och myndigheter. Ett exempel kan vara att 
myndigheten, i detta fall Skatteverket, inte bör påbörja en riktad insats om nyttan som 
insatsen ger inte överstiger kostnaden för densamma. Det kan emellertid ibland vara svårt att 
överföra det som teoretiskt sett kan vara en bra idé till praktiskt utövande. Detta eftersom 
beslutsfattarnas åsikter måste tas i beaktande och ibland kan åsikterna gå isär (Laynard & 
Glaister, 1994). Mattsson (2004) menar att storleken på kostnad och nytta beror på 
preferenser som ofta mäts genom betalningsviljan för en ökad eller minskad välfärd. Det finns 
två olika typer av nytta: intern samt extern nytta. Den interna nyttan kan bland annat leda till 
ökad effektivitet samt förbättrad kontroll för bland annat myndigheter, medan den externa 
nyttan riktar sig till olika intressenter. Den externa nyttan hjälper dessutom myndigheter att få 
en rättvisande bild av företag samtidigt som förtroendet för företag ökar (Knechel et al. 2008). 
 
Econ (2007) belyste att de externa kostnadsposterna som tydligast framkom vid frivillig 
revision var kopplade till ökade kontrollåtgärder från allmänheten men också ökade 
transaktionskostnader för bland annat banker, andra kreditgivare samt aktieägare. Econ menar 
vidare att resurserna kopplade till avskaffandet av revisionsplikten enbart omfördelades 
eftersom revisionskostnaderna överförs till skattebetalarna. Detta medför även en 
omfördelning av kostnader för Skatteverket för de olika åtgärder och insatser som denna 
myndighet utför, i och med att de har begränsade resurser och därför inte kan prioritera alla 
områden samtidigt.  
 
Myndigheten tar ofta ut en hög avgift i samband med utförd skatterevision, vilket kan bli 
kännbart för företagen. Däremot består nyttan i att myndigheten hittar skattefel och kan 
vägleda  företaget i hur de ska göra rätt i framtiden. Det uppstår då en situation där båda parter 
vinner på att samarbeta. De företag som trots allt inte vill göra rätt kommer myndigheten att 
revidera ytterligare för att försöka uppnå rättvisa i samhället. 
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2.3 Revision och revisionspliktens avskaffande 
Revision är ett ämnesområde som påverkas av ständiga förändringar. Det visar sig inte minst 
när man undersöker vad som hänt genom historien. År 1895 stiftades den första 
revisionslagen som krävde revision av vissa bolag i Sverige. Det var relativt vanligt 
förekommande att företagen reviderades redan innan lagen stiftades, dock blev det mer 
uppstyrt efter lagkravet (Wallerstedt, 2009). På den tiden behövde inte revisorer vara 
godkända eller auktoriserade, och revisionslagen tog inte hänsyn till revisorns oberoende. 
Först år 1987 antogs en lag som innebar att alla aktiebolag i Sverige var tvungna att anlita en 
godkänd eller auktoriserad revisor (Carrington, 2014). När Sverige senare anslöt sig till 
Europeiska unionen (EU) år 1995 resulterade det i att nationella lagar och regler tvingades 
anpassas efter europeiska lagkrav, bland annat Europeiska gemenskapens (EG:s) fjärde 
bolagsdirektiv artikel 51. Det fjärde bolagsdirektivet innebar att ett medlemsland tilläts göra 
vissa undantag för små bolag när det gällde revisionsplikten. Öhman och Wallerstedt (2012) 
menade att revisionsyrket i Sverige inkluderades i ett internationellt revisionsområde efter 
inträdet i EU, vilket hade till följd att revisionsplikt för alla aktiebolag inte längre stod i 
centrum.  
 
Revision skapar trygghet och trovärdighet både internt och externt i ett företag. För många 
handlar revision om en form av kvalitetsstämpel på att den information som kommer från 
företaget är av hög klass efter det att revisorn har reviderat (Wallace, 1981). Wallerstedt 
(2009) menar att revisorer inte enbart agerar på uppdrag av företagsledning eller aktieägare 
utan att de även ska ha uppsikt över företagens betalningsskyldigheter kopplade till skatter 
och andra avgifter. En revision ska inbegripa årsredovisning, bokföring samt styrelsen och 
verkställande direktörs förvaltningsberättelse. När revideringen av företagets årsredovisning 
är klar, uttalar sig revisorn om företagets ställning i en revisionsberättelse (Carrington, 2014). 
Det ska framgå exempelvis vilka rekommendationer revisorn gör om fastställandet av balans- 
och resultaträkning samt om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter och VD kan beviljas. 
Därefter offentliggörs revisionen och företagets intressenter kan då ta del av informationen 
från revisionsberättelsen och årsredovisningen (Flint, 1988;Mautz & Sharaf, 2006). 
 
I december år 2006 beslutade regeringen genom ett tilläggsdirektiv att ge utredaren, tillika 
före detta justitierådet, Bo Svensson i uppgift att bland annat föreslå de regeländringar som 
krävdes för att revisionspliktens avskaffande skulle kunna införas för de minsta aktiebolagen 
(SOU 2008:32). Aktieägare till små aktiebolag ansåg att revisionsplikten innebar en kostnad 
och skulle inte behöva göras mer omfattande och kostnadskrävande än vad som verkligen var 
motiverat. Ytterligare en orsak ur aktieägarnas synvinkel var att delägarna i mindre bolag ofta 
arbetar i aktiebolaget och därför inte behövde revisionen på samma sätt för att få en inblick i 
verksamheten.  
 
Svanström (2008) visade att två tredjedelar av de undersökta aktiebolagen hade för avsikt att 
avsäga sig revisionshjälp innan avskaffandet hade skett. Enligt Bolagsverket (2015) benämns 
cirka 70 % av aktiebolagen i Sverige som små aktiebolag och behöver således inte anlita 
revisionshjälp. Aktiebolag som underskrider två eller tre av nedanstående kriterier under vart 
och ett av de två senaste räkenskapsåren behöver inte revidera sitt bolag: Tre anställda, tre 
miljoner kronor i nettoomsättning och en och en halv miljoner kronor i balansomslutning. Det 
måste vara samma två kriterier som inte uppfylls och kravet på revisor börjar gälla först från 
och med det tredje räkenskapsårets början (Bolagsverket, 2015).  

 
Avskaffandet av revisionsplikten skedde på grund av nya lagar och direktiv gällande ändrade 
gränsvärden för revisionsplikt som Sverige och de andra medlemsländerna omfattades av i 
samband med inträdet i EU. Enligt fjärde direktivet artikel 51 befriades företag från 
revisionsplikten om dessa underskrider två av följande värden på balansdagen: 83 miljoner 
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kronor i omsättning, fler än 50 anställda samt 41,5 miljoner kronor i balansomslutningen. 
Medlemsländerna i EU har egna definitioner för vad som räknas som små aktiebolag (SOU 
2008:32).  
 
Skatteverkets yttrande år 2008 gällande förslag till avskaffad revisionsplikt var negativt och 
på grund av detta avstyrktes utredningen. Skatteverket ansåg att revisionspliktens avskaffande 
skulle komma att leda till både ökade avsiktliga fel och oavsiktliga fel i aktiebolagens 
årsredovisningar. De menade även att detta i sin tur skulle leda till att antal fel i deklarationen 
skulle öka. För att säkerställa att ökade skattefel inte uppkom i skattedeklarationerna behövde 
myndigheten intensifiera de insatser som redan pågick, vilket skulle kräva kraftigt utökade 
resurser (SKV 234, 2008). 
 
Förslaget blev till verklighet år 2010 och i och med denna händelse var revisionsplikten och 
dess tillhörande kostnader inte längre tvingande för de allra minsta aktiebolagen. 
Uppskattningsvis skulle cirka 240 000 st. aktiebolag komma att beröras av förändringen 
gällande revisionsplikten enligt utredning (SOU 2008:32). Collis (2010) påstår att EU-
direktivet stiftades av två skäl, dels för att medlemsländerna skulle få en mer harmoniserad 
reglering kring revision men också för en effektivare marknad. Sverige, Danmark och Malta 
var några av de sista länderna att implementera en frivillig revision för mindre aktiebolag. 
Vidare menade Collis att avskaffandet av revisionsplikten för små aktiebolag i Danmark och 
England inte påverkade efterfrågan på revisorer.  
 
2.4 Skattefel 
Skattefel uppstår när det finns en skillnad mellan den faktiskt fastställda skatten och den skatt 
som skulle fastställts om företagen redovisat korrekt (Skatteverket, 2015). Beroende på vad 
skattefelen har för karaktär så kan de kategoriseras i antingen svartarbete, internationellt eller 
annat nationellt skattefel. Skatteverket bedömer att nästan 80 % av det totala skattefelen 
förekommer i företagsverksamhet, resterande 20 % bedöms komma från privatpersoner 
(Riksrevisionen, 2008). Den största delen av svartarbetet förekommer i mindre företag. De 
vanligaste felen kan hänföras till sociala avgifter (arbetsgivaravgifter och egna avgifter), 
moms och inkomstskatt på tjänsteinkomster (Skatteverket, 2015). Skattefel kopplat till 
svartarbete uppstår antingen när företagen betalar ut oredovisade löner eller genom otillåtna 
försäljningar så kallade svarta försäljningar. Privata kostnader som har dragits av i företaget 
återfinns i kategorin svartarbete (ibid).  I samband med svartarbete väljer många företag att 
inte redovisa företagens intäkter vilket gör att företag betalar lägre skatt. Med svart arbete 
menas att anställningen sker på ett illegalt sätt genom att arbetsgivaren betalar den anställdes 
lön utan att redovisa det och på så sätt avstår arbetsgivaren att betala olika avgifter så som 
sociala- samt arbetsgivaravgifter (ibid). Enligt Wärneryd & Walerud (1982) är svart 
arbetskraft vanligt förekommande i verksamheter inom branscher med mycket 
kontanthantering.  Alla skattefel som har någon form av utländsk anknytning kategoriseras 
som internationella skattefel. Stora, medelstora och små aktiebolag står för de största delarna 
av det internationella skattefelet (ibid). Ett exempel är utländska personer som har inkomster i 
Sverige. Det mest förekommande skattefelet inom denna kategori är fel som uppstår vid 
inkomstskatt i näringsverksamhet.  
 
Skatteverket (2008) menar att alla typer av skattefel, bortsett från fel som har anknytning till 
antingen svartarbete eller internationella skattefel, tillhör kategorin annat nationellt skattefel. 
Felaktiga avskrivningar, moms, avdrag, värderingar av varulager samt felaktiga beräkningar 
av realisationsvinster är några exempel. När ett företag aktivt väljer att inte anlita 
revisionshjälp, kan det öka risken för skattefel via tre mekanismer: 
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-  Om skatteverket har fullständig skatteinformation om beskattningsunderlaget saknas 
utrymme för fel 

- Ju bättre skatteinformation Skatteverket har för bedömning av lämnat underlag för 
beskattning, desto effektivare kontroller kan utföras 

- Ju effektivare kontroller som kan utföras, desto starkare incitament finns för 
skattebetalaren att lämna ett korrekt beskattningsunderlag. (Skatteverket 2014). 

 
Enligt en rapport från Skatteverket (2014) angående skattefelens utveckling år 2007-2012 
minskade andelen skattefel under perioden, dock går det inte att ange en specifik nivå på felen 
eftersom underlaget i rapporten inte är tillräckligt detaljerat. Årligen genomförs 
enkätundersökningar riktade till bland annat företagare för att få en indikation på hur felen 
utvecklar sig med tiden. Resultaten av dessa enkätundersökningar tyder också på att andelen 
skattefusk och svartarbete har minskat under perioden. Den andel företag som angivit att de i 
stor mån utsätts för konkurrens från andra skattefuskande företag inom den bransch de verkar 
har minskat tydligt från 28 % år 2007 till 17 % år 2012. 
 
2.5 Branschsamverkan 
Ett område som Skatteverket har arbetat intensivt med är förebyggande arbete, där bland 
annat branschsamverkan ingår, för att underlätta och förenkla kontakten med företag. Genom 
branschsamverkan sker ett ömsesidigt utbyte där alla medverkande parter ska kunna vinna 
något på att samarbeta. Utbytet ska bygga på öppenhet, respekt och förtroende förväntas ge 
myndigheten goda möjligheter till tidiga upptäckter av skattefel. Genom samarbetet blir det 
också lättare att få tillgång till information som kan komma till användning för myndigheten i 
olika sammanhang. Brottsförebyggande rådets (BRÅ:s) rapport (2012) visade att det finns en 
del problematiska branscher där skattefel förekommer och även den menar att det, främst är 
de som hanterar kontanter såsom frisör-, bygg-, taxi-, restaurang-, och tvätteribranschen. 
Detta på grund av att kontantbranscher ofta har en stor omsättning av inhyrd arbetskraft och 
att det alltid finns likvida medel tillgängligt. I dagsläget samarbetar myndigheten med ett 30-
tal olika branscher, särskilt med de områden där risken för skattefel är stor, samt med 
upphandlare som ofta kommer i kontakt med den svarta ekonomin, det vill säga ekonomi som 
är kopplad till brottslighet (Skatteverket, 2015).  
 
År 2012 inledde Skatteverket ett samarbete med branschorganisationerna SRF och FAR som 
inriktar sig mot anställda inom redovisning och revision. Medlemmarna i dessa organisationer 
har genom samarbetet möjlighet att delta i en studie vars syfte är att undersökta om 
redovisningens kvalitet skiljer sig beroende på om de som utfört redovisningen respektive 
revisionen är medlemmar i FAR respektive SRF eller inte. Skatteverket kontrollerar de 
deklarationer som medlemmarna har varit delaktiga i upprättandet av med målet att minska 
antalet onödiga kontroller. I gengäld mot att medlemmarna ställer upp med information får de 
återkoppling om vilka typer av fel som hittats för att på så sätt ytterligare kunna stärka 
kvaliteten på den finansiella informationen Myndigheten samverkar även med 
Skattebrottsenheten och Ekobrottsmyndigheten (Skatteverket, 2015). 
 
2.6 Skattekontroll 
Inom Skatteverket används skattekontroller som ett verktyg för att identifiera skattefel. Det 
främsta syftet med kontrollerna är att stärka normerna i samhället samt att öka viljan att göra 
rätt. Dessa kontroller är utformade på flera olika sätt. För att säkerhetsställa att de inlämnade 
uppgifterna i deklarationen är korrekt ifyllda, sker en maskinell kontroll. Skatterevision är en 
typ av kontroll där företagens bokföring revideras noggrant. Revisionen kan ske direkt på 
plats hos företagen alternativt genom kontrollbesök i branscher där kassaregister och 
personalliggare är ett krav. För att motverka oredovisade intäkter inom kontanthandel införde 
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Skatteverket krav på kassaregister år 2010. Enligt denna bestämmelse är kontanthanterade 
branscher förpliktade att ha ett certifierat kassaregister samt anmäla innehavet till 
Skatteverket. Det ingår även att företag alltid ska erbjuda kunden ett kvitto. Kravet på 
kassaregister har resulterat i att den redovisade omsättningen ökade med drygt fem procent 
för alla kontanthanterande företag (Skatteverket, 2014). Skatteverket genomför tillsynsbesök 
hos företag där försäljningen sker via kontanter. Syftet med dessa tillsynsbesök är att 
kontrollera om företaget har ett certifierat kassaregister. Utöver detta genomför även 
Skatteverket oanmälda kontrollbesök för att kunna säkerställa och kontrollera att företaget 
använder sitt kassaregister på ett korrekt sätt (Skatteverket, 2015).  
 
Personalliggare är en typ av förteckning där det tydligt ska framgå vilka personer som finns 
på arbetsplatsen. Den ska uppdateras varje dag och vara tillgänglig om Skatteverket gör ett 
kontrollbesök. De verksamheter som enligt lag är tvungen att använda personalliggare är 
restaurang-, frisör-, samt tvätteribranschen. Från och med 1 januari år 2016 införs även 
elektroniska personalliggare inom byggbranschen (Skatteverket, 2016). För att en 
skattekontroll ska ske behöver de upptäckta felen vara stora, upprepade eller särskilt 
förtroendeskadliga. Kontrollerna utförs för att så tidigt som möjligt åtgärda de fel som 
upptäckts. Skatteverkets mål med skattekontrollerna är att skatteinbetalningen ska bli riktiga. 
Om så inte är fallet kan företagen bli ytterligare betalningsskyldiga, alternativt få tillbaka 
pengar på grund av för hög skatteinbetalning. Enligt Thorell och Norberg (2005) har 
Skatteverket ett stort intresse av att företagets bokföring är i god ordning. Vidare menar 
Thorell och Norberg (2005) att revisorn har en skyldighet att sända orena revisionsberättelser 
till Skatteverket om felaktigheter upptäcks i bokföringen. 
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3. Metod  
I detta avsnitt diskuteras valet av forskningsmetod, metodkritik och datainsamling. 

Avslutningsvis diskuteras reliabilitet, validitet och etiska aspekter. 

 
3.1 Val av  metod  
En kvalitativ metod fokuserar på tolkningar och uppfattningar som forskaren bygger sina 
slutsatser på (Holme & Solvang, 1997). Studien fokuserade på att undersöka Skatteverkets 
uppfattningar och tolkningar gällande om avskaffandet av revisionsplikten hade någon 
påverkan på skattefel. Vår målsättning var att få en närmare inblick i de frågeställningar som 
presenterades tidigare i studien. Därför ansågs en kvalitativ metod lämplig för studien. 
Informationen samlades in med hjälp av intervjuer. Enligt Jacobsen (2002) är denna typ av 
metod användbar för att öka förståelsen kring ett oklart fenomen. Vi bedömde att studiens 
syfte och frågeställningar kunde besvaras på ett bra sätt genom en kvalitativ metod. Halvorsen 
(1992) påpekar att färre antal djupintervjuer är vanligt förekommande i kvalitativa studier, 
därför kunde vårt val av antalet genomförda intervjuer motiveras genom den valda metoden. 
Den information som framkom i samband med intervjuerna blev mer detaljerad och 
informanternas uppfattningar klargjordes på ett tydligare sätt än om vi hade valt en kvantitativ 
metod. 
 
Det finns som bekant för- och nackdelar med alla metoder. Några av den kvalitativa metodens 
nackdelar är att den endast omfattar ett mindre antal intervjuer. Det finns därför begränsade 
möjligheter att generalisera resultatet. När det kommer till informanterna kan de ibland ha 
svårt att uttrycka sig i tal på ett tillräckligt utförligt sätt. En kvalitativ metod kräver dessutom 
ofta lång tidsåtgång vid sammanställning av intervjumaterialet eftersom det tydligt ska framgå 
vad som sagts under intervjuerna för att undvika felaktigheter. Vi är medvetna om dessa 
begränsningar, och de tolkningar som framkommer utifrån studiens resultat är våra egna.  
 
3.2 Litteratursökning och källkritik 
Innehållet i referensramen utformades med hjälp av vetenskapliga artiklar samt annan 
litteratur såsom Skatteverkets utgivna material. De databaser som brukades vid inhämtande av 
information var dels Mittuniversitetets egna Businesss Source Premier, samt Google scholar. 
Sökorden som användes var: “auditing”, “stakeholder theory”, “cost-benifit”, “tax” samt 
“taxgap”. Sökningen resulterade i ett antal för studien relevanta artiklar, som utgjorde 
grunden för referensramen. Genom dessa artiklar kunde vi dessutom hitta ytterligare relevant 
information för att utöka studiens referensram. 
 
Vid val av artiklar använde vi framförallt artiklar som blivit kontrollerade av sakkunniga 
personer innan publicering så kallade “peer-reviewed”. Detta eftersom det ökade 
trovärdigheten i studien. Eftersom det saknades vetenskapliga artiklar 
gällande revisionspliktens avskaffande i Sverige beslutade vi oss för att använda liknande 
studier från andra länder. Under litteratursökningens gång påträffade vi tidigare 
studentuppsatser som belyste revisionspliktens avskaffande och dess påverkan på 
Skatteverket samt skattefel. Ett fåtal av dessa uppsatser redovisade siffror på det verkliga 
utfallet av revisionspliktens avskaffande. Dock valde vi att inte ta del av denna information på 
grund av att vi ansåg att det data som framkom i tidigare studentuppsatser inte uppnått den 
grad av trovärdighet som vi eftersökte. Ett annat argument var att Skatteverket inte uttalade 
sig angående dessa data och det var deras uppfattning som denna studie var ämnad att 
undersöka. Några av de artiklar som återfanns i referensramen publicerades före att 
avskaffandet trädde i kraft i Sverige men vi ansåg ändå att de var relevanta och därför fick de 
ingå i referensramen för att på ett bättre sätt kunna exemplifiera vilka åsikter som fanns. De 
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begränsningarna vi såg med dessa studier var att de var uppbyggda på spekulationer om 
framtiden och vilket sannolikt utfall som avskaffandet av revisionsplikten kunde få. Vi var 
medvetna om att inga slutsatser angående exempelvis Svanströms (2008) studie kunde dras. 
En annan kritik mot litteraturen som framkom under studiens gång var att det inte fanns 
tillräckligt många nyskrivna artiklar inom området och därför beslutade vi oss för att även 
referera till äldre artiklar, i första hand de grundläggande där teorin fortfarande ansågs som 
aktuell för studien. De Internetkällor som användes var relevanta för studien, exempelvis 
informationen från Skatteverkets, Bolagsverkets och Upplysningscentralens (UC:s) hemsidor. 
I och med att Skatteverket inte publicerat någon analys gällande avskaffandet av 
revisionsplikten var det svårt för våra informanter att kunna ge ett direkt svar utifrån 
Skatteverkets synvinkel.  
 
3.3 Datainsamling 

3.3.1 Urval 

Denna studie inriktades mot Skatteverket och därför ville vi att urvalet skulle bestå av 
anställda med lång erfarenhet inom myndigheten för att få välgrundade svar på våra 
frågeställningar. Att intervjuerna genomfördes med relevanta informanter hade stor betydelse 
för studien dels på grund av att informanternas svar låg till grund för resultatet och 
slutsatserna, men även eftersom tillförlitligheten påverkades. Kort efter att ämnet fastslagits 
togs en första kontakt med myndigheten genom att en allmän fråga skickades till 
Skatteverkets kundservice via deras hemsida. Vi fick snabbt svar från sektionschefen för 
norra regionen som lovade att vara behjälplig i sökandet efter lämpliga informanter. I 
samband med återkopplingen som skedde cirka en månad senare, bifogades information om 
studiens syfte samt intervjufrågorna. Sektionschefen gav beskedet att det fanns fyra 
informanter på kontoret i Sundsvall som ansågs ha tillräcklig kunskap inom området och som 
var villiga att ställa upp för intervjuer, varav sektionschefen var en. Av de övriga 
informanterna var fördelningen en skatterevisor och två kontorssamordnare. I samband med 
intervjuerna fick vi även ytterligare kontaktinformation till kontorscheferna i Örnsköldsvik 
och Östersund för att utöka antalet informanter.  På kontoret i Örnsköldsvik genomfördes en 
intervju med kontorschefen och i Östersund fanns totalt fyra informanter fördelat på tre 
skatterevisorer och en kontorssamordnare. För att kunna få ytterligare information om de 
förebyggande insatserna kontaktades uppdragsgivaren för en av dessa insatser. Förutom de 
personliga intervjuerna genomfördes även en telefonintervju med uppdragsgivaren för de 
förebyggande insatserna från huvudkontoret i Solna.   
 
Beslutet att endast begränsa oss till ett icke-slumpmässigt bekvämlighetsurval inom  
Skatteverkets norra region samt huvudkontoret grundade sig främst på vi bor i den norra 
regionen och helst ville utföra personliga intervjuer med informanterna. Kandidatuppsatsens 
tidsbegränsning var ännu ett skäl till urvalsmetoden. Totalt genomfördes tio stycken intervjuer 
där samtliga informanter i förväg fick ta del av intervjufrågorna för att kunna förbereda sig 
och ge tydligare svar. En sammanställning över samtliga informanters befattningar finns i 
tabell 1. 
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Tabell 1.  Informanternas befattningar 
 

Informant Befattning 

1 Sektionschef 

2 Skatterevisor 

3 Kontorssamordnare 

4 Kontorssamordnare 

5 Sektionschef 

6 Skatterevisor 

7 Skatterevisor 

8 Skatterevisor 

9 Kontorssamordnare 

10 Uppdragsgivare 
 

3.3.2 Intervjufrågor 

I semistrukturerade intervjuer använder sig forskaren av en intervjuguide men 
intervjupersonen har ändå stor frihet att utarbeta svaren på det sätt hen vill (Bryman & Bell, 
2011). Vid genomförandet av intervjuerna använde vi oss av semistrukturerade intervjuer med 
öppna frågor. Vår ambition var att informanterna skulle svara så fritt som möjligt men ändå 
inom ramen för de ämnesområden intervjuerna handlade om. Intervjuguiden upprättades på så 
sätt att den följde de frågeställningar som återfanns i studiens inledning för att få en 
lättförståelig disposition.  Utifrån referensramen kategoriserades fyra huvudområden: 
revisionspliktens avskaffande, skattefel i olika branscher, skatteverkets åtgärder och 
kontroller, samt påverkan från revisor och redovisningskonsult. Dessa kategorier ansåg vi 
vara relevanta för studiens syfte och frågeställningar och de kunde med enkelhet kopplas till 
referensramen. Vidare innehöll varje huvudområde ett antal frågor med tillhörande 
underfrågor, vilket hjälpte informanterna att utveckla de svar som framkom under 
intervjuerna. Utformningen av intervjuguiden var även till fördel för oss då det gav en 
struktur genom hela intervjuerna och det blev även lättare att sammankoppla informanternas 
svar till respektive fråga. De inledande frågorna bestod av bakgrundsinformation såsom 
informantens befattning och tidigare erfarenhet för att öka tryggheten hos informanten under 
intervjun. Vi utgick ifrån att informanten hade större möjligheter att uttala sig desto längre 
arbetslivserfarenhet hen hade. De sista frågorna i intervjuformuläret knöt ihop intervjuerna 
genom ett par korta frågor. Exempelvis om det gick bra att kontakta informanterna igen om 
det skulle uppstå några oklarheter samt om de ville tillägga eller förtydliga något i intervjun. 
Intervjuerna utfördes enligt den på förhand tänkta uppställningen och skildrades därefter i 
empiriavsnittet. Intervjuguiden går att läsa i sin helhet i bilaga 1. 

3.3.3 Intervjuer  

I valet av antal personer per intervju, togs beslutet att de personer som arbetade inom samma 
område skulle intervjuas samtidigt. Valet gjordes utifrån att informanterna skulle kunna 
diskutera frågorna och på så sätt kunna tänka bredare än om de intervjuades ensamma. 
Dessutom var det tidsbesparande för oss. Varje intervju var cirka 45-60 minuter lång. Kvale 
& Brinkmann (2009) menar att telefonintervjuer  ökar möjligheten att komma i kontakt med 
informanter som befinner sig på annan geografisk plats. Nackdelen med telefonintervjuer kan 
vara att forskaren inte har möjlighet att observera informantens kroppsspråk och 
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ansiktsuttryck (Jacobsen, 2002). På grund av det geografiska avståndet genomfördes en 
telefonintervju med en informant i Stockholm. Vi är medvetna om att förlust av information 
kopplat till intervjun kan förekomma, men det bör inte påverka resultatet av studien nämnvärt. 
Svaren från intervjuerna bör beskriva verkligheten på ett sanningsenligt sätt med tanke på att 
studien är kopplad till informanternas dagliga arbete. Enligt Jacobsen (2002) är det en fördel 
att spela in intervjuerna eftersom all information som insamlats finns tillgängligt ord för ord, 
när forskaren genomför analysen. Därför spelades samtliga intervjuer in för att säkerställa att 
all relevant information kommit med. Dessutom lyssnade vi igenom inspelningarna efteråt för 
att kontrollera att det inte hade skett något missförstånd. För att undvika tekniska fel vid 
inspelning med mobiltelefon, användes även en diktafon under samtliga intervjuer. Dessutom 
förde en av oss anteckningar för de viktigaste avsnitten samt för de slutsatser som framkom 
under intervjuerna. 
 

3.3.4 Analysmetod 

När samtliga intervjuer var genomförda påbörjades analysprocessen. Enligt Green et al. 
(2006) är det väsentligt att vara objektiv och tydlig när intervjuerna sammanställs. Först och 
främst skrevs därför intervjuerna ner ord för ord i ett ordbehandlingsprogram för att vi inte 
skulle missa någon information som kunde vara relevant för studien. Vi läste sedan igenom 
all text för att få ett helhetsgrepp om materialet. För att kunna sammanställa informanternas 
svar i tabeller jämförde vi de olika svarens skillnader och likheter utifrån nyckelbegreppen i 
de frågeställningar som ställts upp. Det skapades fyra tabeller och varje tabell representerade 
en enskild huvudfrågeställning. Tabellerna namngavs senare utifrån huvudfrågeställningarna 
för att spegla innehållet. Alla informanter var inte eniga i alla frågor och därför valde vi också 
att ta med citat eftersom det visade på meningsskiljaktigheter. Genomgående under 
analysfasen värderades insamlade data kritiskt. I analysen av studiens resultat 
sammankopplade vi även informanternas svar med den teoretiska referensramen för 
jämförelser med tidigare forskning på området. 
 
Enligt Baumeister och Leary (1997) är det viktigt att undvika långtgående slutsatser i 
analysen utan forskaren bör hålla sig inom ramen för den information samt de data som 
analyseras. För att säkert kunna veta hur informanterna svarat på huvudfrågeställningarna 
upprättades en intervjuguide med sex kategorier inklusive bakgrund och avslutning. Varje 
kategori representerade en enskild huvudfrågeställning och innehöll detaljerade frågor med 
tillhörande underfrågor. Ett exempel på detta var kategori nummer två i intervjuguiden som 
behandlade effekterna av revisionspliktens avskaffande och skattefel (se bilaga 1, fråga 5-7). 
Det som var avgörande för vilken kategori frågorna skulle tillhöra var vilket område frågan 
berörde. Exempelvis hamnade frågor om branschsamverkan i kategorin branscher då det 
fanns en tydlig koppling mellan huvudfrågeställningen och intervjuguiden. Om en sådan fråga 
istället hade hamnat i en annan kategori hade det blivit svårare att se ett tydligt mönster i 
resultatet. De svar som framkom analyserades därefter. Vi beslutade att minst hälften av 
informanterna uttryckligen ska ha svarat samma sak eller på likartat sätt, för att en 
frågeställning ska anses vara besvarad på ett för gruppen tydligt sätt. Detta gällde 
genomgående för samtliga frågeställningar i denna studie. Antalet frågor i varje kategori 
skiljde sig något åt beroende på att vissa frågeställningar var mer omfattande än andra. Det 
gällde exempelvis kategorin om revisor och redovisningskonsult eftersom det behövdes mer 
detaljerad information för att kunna analysera de besvarade frågeställningarna kopplade till 
den kategorin.  
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3.4 Reliabilitet och validitet 
Reliabilitet avser pålitligheten i en studie och handlar om att resultaten blir det samma om 
undersökningen upprepas igen (Bryman & Bell, 2011). Reliabilitet kan delas upp i två olika 
begrepp, extern och intern reliabilitet. Med extern reliabilitet menas om undersökningen kan 
upprepas och få samma resultat. LeCompte och Goetz (1982) anser att intern reliabilitet 
handlar om att forskarna i en studie är överens om tolkningar som de gör utifrån intervjuer 
eller det de ser och hör. Ofta är det svårt att uppnå extern reliabilitet i kvalitativa studier 
eftersom det är omöjligt att frysa en social miljö och dess förändringar. Om denna studie 
skulle återupprepas igen av andra forskare vid en annan tidpunkt, kan resultatet se annorlunda 
ut. Detta beroende på vilka informanter som valts och om eventuella rutiner och 
skattekontroller inom myndigheten har förändrats. För att förstärka den interna reliabiliteten 
valde vi att lyssna på inspelningarna som genomfördes tillsammans. Vi undvek personliga 
tolkningar utifrån informanternas svar, utan kom istället överens om en gemensam tolkning. 
Informanternas tolkningar och upplevelser av intervjufrågor kan påverka studiens resultat 
(Jacobsen, 2002). För att undvika eventuella feltolkningar av intervjufrågorna så ställdes en 
rad följdfrågor för att säkerställa att informanterna uppfattade frågorna rätt och gav oss ett 
klart och tydligt svar.  
 
Validitet handlar om att man har mätt det som verkligen skulle mätas. Man brukar skilja på 
intern och extern validitet. Med extern validitet menas om resultaten kan generaliseras och 
intern validitet avser trovärdigheten i studien med andra ord om studien beskriver 
verkligheten (Bryman & Bell, 2011). Intervjufrågorna skickades till informanterna inför 
intervjuerna så de skulle få en möjlighet att sätta sig in i frågorna och eventuellt diskutera 
dessa med sina kollegor i förväg. Skatteverket har ungefär samma arbetsrutiner vid utförandet 
av kontrollåtgärder över hela landet och därför bör resultatet av vår studie kunna generaliseras 
till Skatteverkets gemensamma uppfattning i de fall svaren är samstämmiga. Däremot går det 
inte att uttala sig om huruvida alla anställda på samtliga kontor har samma uppfattning om 
frågorna.  
 
3.5 Etiska aspekter 
Hur personer som medverkat i en studie behandlas är en mycket viktig del i forskningsetiken. 
Enligt Vetenskapsrådet (2011) är det en självklarhet att informanterna skyddas från 
kränkningar eller andra skador som kan uppkomma i samband med deras medverkan. På 
grund av detta erbjöds informanterna att vara anonyma, för att minska risken att någon 
informant kände sig kränkt eller felaktigt behandlad. Informanternas anonymitet påverkade 
inte studiens innehåll eller slutsats.  
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4. Empiri och analys  

I detta avsnitt presenteras och analyseras den empiri som samlats in för att kunna besvara de 

valda frågeställningarna för studien.  

 
4.1 Avskaffandet av revisionsplikten och dess påverkan på skattefel 
 
I detta avsnitt redovisas de svar som framkom av intervjuerna gällande revisionspliktens 
avskaffande och hur det påverkade Skatteverket. 
 
Tabell 2 Översikt av samtliga informanters åsikter om revisionspliktens avskaffande och dess koppling till 
Skatteverket samt skattefel 
 

Informant Effekten av revisionspliktens avskaffande 

1 

Oklart, har bidragit till ändrade arbetsrutiner och utökade befogenheter, 
försämring av kvalitet på årsredovisningar, lägre kostnader än tidigare när 
revisionsplikten var tvingande 

2 För tidigt att uttala sig om, mindre orena revisionsberättelser 

3 
Statistik saknas, nya insatser, utökade befogenheter, underlag saknas, försämring 
av kvalitet på årsredovisningar 

4 Oklart, nya insatser, avsiktliga samt oavsiktliga fel ökar i nystartade företag 

5 
Statistik saknas, ändrade kontrollinsatser och förebyggande åtgärder, mindre 
orena revisionsberättelser 

6 

Vet inte, mindre orena revisionsberättelser, Det kan misstänkas att fler fel kan 
uppkomma när revisor inte längre anlitas, revisor minskar 
informationsasymmetrin hos olika intressenter, försämring av kvalitet på 
årsredovisningar 

7 
Oklart, nya arbetsuppgifter, mindre orena revisionsberättelser, försämrad kvalitet 
på årsredovisningen när revisor inte finns 

8 
Oklart, utökade befogenheter, mindre orena revisionsberättelser, revisorn är viktig 
för intressenter  

9 
Oklart, ändrade kontrollinsatser och förebyggande åtgärder, försämring av 
kvalitet på årsredovisningar 

10 Statistik saknas, uppgiftsskyldighet och dokumentationsskyldighet 
 
Tabell 2 visar att informanterna är eniga om att det fortfarande är lite för tidigt att dra några 
slutsatser om huruvida revisionspliktens avskaffande har påverkat förekomsten av skattefel. 
Informant två menar att “Det bör gå ytterligare några år för att verkligen kunna se någon 
effekt av det”. Informant tre och fem påpekar att det inte finns någon officiell statistik 
angående detta. Likaså gör informant tio men tillägger samtidigt att mer information gällande 
revisionspliktens avskaffande och dess påverkan på myndigheten kommer inom kort. 
 
Revisionspliktens avskaffande är enligt informant ett både positivt och negativt. För 
myndigheten är det negativt i och med att revisionsberättelserna, som är en kvalitetsstämpel 
på företagens redovisningar, blir färre. Däremot är det positivt för företagen eftersom 
revisionsarvodet ofta är en hög kostnad för ett litet aktiebolag, speciellt om det är nystartat. 
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Däremot kan kostnaden för skattetillägg bli hög när företagen saknar kompetens själva, inte 
anlitar revisor och Skatteverket genomför en kontroll. Informant ett menar att: 
 

Personligen tycker jag att det är synd på ett sätt i och med att det varit ett sätt för 
företaget att ha ordning på sina papper och bokföring. Det är större chans att det 
blir rätt, för om man ska sköta det själv är det lätt att glömma bort viktiga saker, 
när man inte har någon som är kunnig på området. Men samtidigt finns en 
förståelse för företagen till en viss del, speciellt de nystartade eftersom det finns 
en stor kostnadsaspekt. 

 
Flertalet av informanterna nämner även att avskaffandet av revisionsplikt har lett till en 
markant minskning av orena revisionsberättelser som skickas till Skatteverket. Informant fem 
nämner att:  
 

Innan avskaffandet av revisionsplikten fick Skatteverket cirka 1 500 st. orena 
revisionsberättelser under året men antalet orena revisionsberättelser har minskat 
betydligt och detta beror på att företagen väljer bort revisorerna.  

 
I tabell 2 framkommer även att flera informanter delar samma åsikter gällande minskningen 
av orena revisionsberättelser efter avskaffandet av revisionsplikten. Exempelvis berättar 
informant sex att: “De orena revisionsberättelserna innehöll fel som fanns i företaget, vilket 
var till hjälp för skatterevisorerna i samband med den egna revideringen”. Enligt Skatteverket 
har detta påverkat arbetet genom att en del värdefull information från revisionsberättelserna 
inte längre finns efter avskaffandet.  Informanterna tillägger även att det lett till 
kvalitetsförsämringar i företagens redovisningar och finansiella rapporter. När det gäller 
arbetsrutiner sedan avskaffandet av revisionsplikten är samtliga informanter överens om att 
dessa förändrats, främst genom nya insatser och förebyggande åtgärder, vilket i sin tur även 
har gett myndigheten utökade befogenheter genom andra typer av kontroller, men det har 
även lett till att de behövt omprioritera det arbete som utförs sedan tidigare.  
 
Svaren som framkommit under intervjuerna i denna studie visar att informanterna saknar 
statistisk information om förekomsten av skattefel på grund av revisionspliktens avskaffande. 
Den tidigare skattefelsrapporten (2014) angående skattefelens utveckling år 2007-2012 visar 
på att andelen skattefel minskade under perioden. Dock behandlar inte rapporten om 
avskaffandet av revisionsplikten påverkat förekomsten av skattefel, utan det bör visa sig i 
nästa publicerade rapport. Det finns dock tendenser på att de förebyggande åtgärderna som 
Skatteverket genomför bidrar till att minska skattefelen. Antagandet kan styrkas genom de 
enkätundersökningar som genomförs varje år (ibid).  

Resultatet tyder även på att kvaliteten på årsredovisningarna har försämrats efter avskaffandet 
av revisionsplikten vilket överensstämmer med det uttalande Per Nordström på Bolagsverket 
gjorde under år 2012. En minskning av antalet orena revisionsberättelser kan tyda på att färre 
antal företag utnyttjar revisionstjänsten. Det kan också betyda att företagen gör rätt i större 
utsträckning än tidigare. Vidare ansåg informanterna att revision ses som en kvalitetsstämpel 
på företagens redovisningar, vilket överensstämmer med Wallace (1981) som redogör för att 
revisionen anses som en kvalitetsstämpel som skapar förtroende hos intressenter.  Dessutom 
nämner Skatteverket att de inte får tillräckligt med information efter minskningen av orena 
revisionsberättelser vilket även Eilifsen et al. (2010) påpekar i sin studie  där det hävdas  att 
revision leder till en minskning av den informationsasymmetri som förekommer mellan 
företagens olika intressenter. Det framgår även i resultatet att Skatteverket hade stor nytta av 
att företag anlitade revisorer. Dock har nyttan minskat i takt med att revisionerna, och därmed 
antalet orena revisionsberättelser, har minskat vilket har lett till utökat arbete för Skatteverket 
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genom en större kontroll av materialet. Avskaffandet av revisionsplikten har lett till att 
Skatteverket har fått en större befogenhet att utföra sitt arbete eftersom det tillkommit nya 
rutiner och kontrollåtgärder.  
 
4.2 Redovisningskonsult 
 
I detta avsnitt redovisas de svar som framkom av intervjuerna gällande 
redovisningskonsulters arbete och hur det påverkat förekomsten av formella och icke formella 
skattefel.  
 
Tabell 3. Översikt av informanternas åsikter kring redovisningskonsulter 
 

Informant Redovisningskonsult 

1 

Formella fel är mer förekommande när företag inte anlitar redovisningskonsult 
speciellt i nystartade företag, ingen kvalitetsskillnad beroende på revisor och 
redovisningskonsults arbete, det är bra om företagen anlitar en 
redovisningskonsult om de inte anlitar en revisor, inga högre krav 

2 
Resultatet av redovisningen beror på redovisarens kunskap, inga högre krav, 
statistik gällande redovisningskonsulternas påverkan på skattefel saknas 

3 Fler formella fel hos nystartade företag, inga högre krav 

4 Avsiktliga samt oavsiktliga fel ökar i nystartade företag, inga högre krav 

5 
Fel på grund av okunskap om företagen själva upprättar redovisningen istället för 
att anlita en redovisningskonsult, inga högre krav 

6 

Det kan misstänkas att fler fel kan uppkomma om företagen själva upprättar 
redovisningen, det är bra om företagen anlitar en redovisningskonsult om de inte 
anlitar en revisor, , ingen kvalitetsskillnad beroende på revisor och 
redovisningskonsults arbete 

7 

Försämrad kvalitet på årsredovisningen om företagen inte anlitar 
redovisningskonsult, ingen kvalitetsskillnad beroende på revisor och 
redovisningskonsults arbete inga högre krav,  

8 

Mindre oavsiktliga fel när företag anlitar redovisningskonsult, ingen 
kvalitetsskillnad beroende på revisor och redovisningskonsults arbete, inga högre 
krav,  

9 

Fel på grund av okunskap när företagen upprättar redovisningen själva, det är bra 
om företagen anlitar en redovisningskonsult om de inte anlitar en revisor, inga 
högre krav 

10 
Ingen reflektion över omfattningen av fel beroende på om företaget anlitat 
redovisningshjälp eller inte, inga högre krav 

 

Som framgår av tabell 3 är informanternas svar enhetliga när det gäller att Skatteverket 
genomför samma kontrollprocess oavsett om företaget anlitat en auktoriserad revisor eller 
tagit hjälp av en redovisningskonsult. Myndigheten lägger inte någon vikt vid 
redovisningskonsultens olika titlar och dess koppling till kvaliteten på redovisningen. Enligt 
informant två gäller samma krav för alla företag med hänvisning till att bland annat 
bokföringslagen ska följas:  

 



 

 18

Det spelar ingen roll om det finns en auktoriserad redovisningskonsult eller inte 
när det gäller högre krav på redovisningen. Det är inte det som skatterevisorerna 
tittar på utan det är bokföringslagen och skattereglerna som styr, det är samma 
krav för alla. 

 
Informant ett resonerar på samma sätt angående om högre krav ställs på redovisningen 
beroende på vem som har utfört det. Vidare menar informant två att: 

 
Det görs ingen skillnad på en redovisningskonsult och en revisor. De båda utför 
kvalificerade bedömningar. Inga större krav ställs heller. Det är samma krav för 
alla och processen ser likadan ut. Finns det en redovisningskonsult som kan sin 
sak är det större chans att redovisningen blir rätt. 

 
Enligt informanterna påverkas inte kvaliteten på företagens finansiella rapporter av 
redovisningskonsultens eller revisorns titel i och med att de båda följer samma regler och 
praxis vid upprättandet av redovisningen. Dock anser de att det är mest troligt så att både 
avsiktliga, oavsiktliga och formella fel minskar om företagen anlitar en redovisningskonsult. 
Informant tre redogör för definitionen av formella fel:  
 

Formella fel är sådana fel som uppstår då företagaren fyller i exempelvis 
momsdeklarationen på ett felaktigt sätt genom att markera fel alternativ, 
oberoende om det är avsiktligt eller oavsiktligt. 

 
Informant tre tillägger även att formella fel är mer förekommande i nystartade företag och 
menar att formella fel hos dessa företag kan minska om företag anlitar en 
redovisningskonsult. Informant tre:s påstående överensstämmer med svaren från övriga 
informanter. De menar också att felen minskar om företagen anlitar en redovisningskonsult 
eftersom det har en positiv inverkan på redovisningens kvalitet. Informant ett redogör för 
detta:  
 

En redovisningskonsult hjälper företaget med redovisningen samt löpande 
bokföring, detta är till stor hjälp om företaget är nystartade och ägaren inte har 
någon kunskap om det. Redovisningskonsultens arbete leder till en minskning av 
formella fel. 

 
Informanterna betonar även vikten av att de företag som inte anlitar en revisor istället tar hjälp 
av en redovisningskonsult. Det är ett viktigt verktyg för att redovisningen ska bli korrekt. 
Detta kan påvisas genom informant nio:  
 

Om ett nystartat företag, utan vidare kunskaper om redovisning, väljer att inte 
anlita revisor, är det alltid bra om de istället anlitar en redovisningskonsult för att 
bibehålla en korrekt redovisning. 

 

Resultatet visar att redovisningskonsulten har en stor påverkan på redovisningskvaliteten. 
Sannolikheten för att nystartade företag som inte anlitar en redovisningskonsult har fler fel är 
större vilket kan leda till en försämrad relation mellan företagen och dess intressenter. Detta 
resonemang kan också sammankopplas med Collis et al. (2004) som menade att företag som 
inte anlitar någon revisor riskerar relationen med sina intressenter. Det framkommer även att 
redovisningskonsulten anses vara en viktig tillgång för nystartade företag om de väljer att inte 
anlita en revisor, vilket kan jämföras med Collis och Jarvis (2002) som visade att 
redovisningskonsulten är en viktig resurs för små företag när det gäller upprättandet av 
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årsredovisningar. Informanterna menar felen blir färre om en redovisningskonsult anlitas och 
denne har därmed en positiv inverkan på redovisningskvaliteten. Påståendet styrks av 
Nordström (2012) som menade att en redovisningskonsult bör anlitas för att bibehålla en 
fortsatt hög kvalitet på redovisningen.  

Kostnaden för Skatteverket ökar när företagen inte redovisat korrekt och myndigheten därmed 
måste göra utökade revideringar. Det medför även att en större tidsåtgång måste läggas på att 
revidera dessa företag istället för att lägga den tiden på andra åtaganden som kan vara viktiga 
att genomföra. Nyttan med redovisningskonsulten är att denne kan påverka förekomsten av 
skattefel i en positiv riktning och myndigheten behöver därför inte utföra lika omfattande 
kontroller, vilket även framgår av tabell 3. I och med att redovisningskonsulten ofta har 
kontakt med kunden i högre omfattning - ofta månadsvis- kan denne ge råd och på så vis 
påverka företaget i en riktning som kan minska skattefelen. 

Att det skett en ökning av avsiktliga respektive oavsiktliga fel på grund av avskaffandet av 
revisionsplikten är något som alla informanter är överens om. Informanterna tillägger att 
skattefel ofta sker hos nystartade företag. Detta överensstämmer med Clatwothy och Peel 
(2013) som visade att sannolikheten för att en oreviderad redovisning inkommer till 
Bolagsverket med formella fel var dubbelt så hög jämfört med om redovisningen kontrollerats 
av en revisor. Utfallet kan även jämföras med den studie som genomfördes av 
Erhvervsstyrelsen (2014). Även den visade att andelen formella felaktigheter var större hos 
mindre aktiebolag som inte anlitade någon revisor. Svanström och Sundgren (2011) delar den 
uppfattningen och nämner att mindre företag behöver professionell hjälp vid upprättandet av 
finansiella rapporter samt andra räkenskaper. Skatteverket menar att de inte fokuserar på om 
företaget har en revisor eller inte, vilket överensstämmer med Collis studier (2003, 2010) som 
belyser att den engelska motsvarigheten till Skatteverket inte upplevde revisionen som ett 
nödvändigt hjälpmedel. De fokuserar i stället på vem som har utfört bokföringen samt vem 
som signerat skattedeklarationen och inte på om årsredovisningen reviderats av en revisor. 
Skatteverket lägger heller inte någon vikt vid om företagen har någon utbildad revisor eller 
redovisningskonsult. Dock betonar de ändå vikten av redovisningskonsultens samt revisorns 
roll vid upprättandet av företagens finansiella rapporter för att bibehålla en god 
redovisningskvalitet. Detta styrks av DeAngelo (1991), Francis (2004) och Boynton et al. 
(2000) som förklarar att  revisorns utbildning förbättrar kvaliteten på revisionerna.  
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4.3 Skattefel i olika branscher och branschsamverkan  
 
I detta avsnitt redovisas de svar som framkom av intervjuerna gällande i vilka branscher 
förekomsten av skattefel är som störst.  
 
Tabell 4 Skattefel i olika branscher 
 
Informant Branscher 

1 
Branscher där kontanthantering finns, exempel är byggbranschen, restaurang samt 
taxi, krav på personalliggare och kassaregister 

2 Branscher där kontanthantering finns, kontrollbesök för kassaregister 

3 
Branscher inom kontanthandeln, till exempel frisörer och restaurang, 
kassaregister, tillsynsbesök, omvändskatteskyldighet 

4 
Branscher inom kontanthandeln, till exempel tvätteri, frisörer och restauranger, 
FEB  

5 Analyser angående skattefel saknas, branschsamverkan 

6 Kontanthanterande branscher, även byggbranschen har skattefel  

7 
Kontantbranscher innehåller mest fel, frisörer, restaurang och byggbranschen 
likaså, krav på personalliggare och kassaregister 

8 Kontanthantersande branscher har varit ett problem 

9 
Branschinriktade insatser, huvudkontoret bestämmer vilka branscher ska 
granskas, kontrollbesök och tillsynsbesök  

10 Kontantbranscher innehåller mest fel 
 
Skatteverket kan inte uttala sig gällande förändringen av skattefel i olika branscher med 
avseende på revisionspliktens avskaffande för mindre aktiebolag på grund av en begränsad 
tillgång till statistik. Däremot kan vi se att informanterna är eniga om att kontanthanterande 
branscher löper en högre risk för skattefel (se tabell 4). Informant ett menar att: 
 

Vissa branscher återkommer år efter år och det tyder ändå på att det är branscher 
som måste kontrolleras, bland annat restaurang, bygg och taxi. Exempelvis utförs 
en intäktskontroll i taxiverksamheten eftersom det inte finns något annat att 
kontrollera. Kontrollerna beror på vilka branscher det är. 

 
Vidare anser informanterna att det finns en förhöjd risk för användandet av svart arbetskraft i 
kontanthanterande branscher. Detta klargörs av informant åtta:  
 

Orsaken till varför vissa branscher kontrolleras kan ha med kontanthandel att 
göra. Exempelvis finns det mycket kontanter inom restaurangbranschen och små 
belopp betalas in ofta jämfört med andra branscher. På grund av detta väljer vissa 
restaurangägare att betala de anställdas lön med oredovisade intäkter, ibland 
direkt från kassan och på så sätt slippa att betala arbetsgivaravgift och andra 
avgifter. 
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Det är dock viktigt att poängtera att skattefel inte förekommer inom alla företag i dessa 
branscher utan att det endast är risken för skattefel som är högre. Enligt informant tre: 
“finns det möjligheter för dessa branscher att åtgärda fel genom lagliga lösningar, så kallad 
omvändskatteskyldighet”. Detta innebär exempelvis att ett företag inom byggbranschen som 
inte har möjlighet att redovisa moms i stället kan  lägga momsen på köparen som är den sista 
användaren i produktionsledet. För att motverka skattefel inom dessa yrkeskategorier är det 
krav på personalliggare och kassaregister. Informant fyra berättar även att: 
 

På grund av Kassaregister har Skatteverket haft mycket samarbete med 
branschorganisationerna exempelvis Sveriges hotell- och restaurangförbund 
(SHR) för att det ska bli mer seriösa aktörer. De som arbetar med detta är 
koncentrerade till huvudkontoret. Insatserna avseende kassaregister, 
personalliggare samt nyföretagare pågår på alla kontor i Sverige. 

 
Informant tre redogör för att Skatteverket har tillsatt en speciell insats vid namn 
Förekommande Ekonomiskt Brottslighet (FEB), för att förebygga fel i branscher med större 
risk för skattefel.   
 

Genom ett samarbete med branschorganisationen skapar man förutsättningar för 
att alla vill och kan göra rätt. det är ett jätteviktigt samarbete eftersom att om 
företaget har alla förutsättningar att göra rätt så leder det ofta till att företaget gör 
rätt. 

 
Informanterna menar även att Skatteverket gör besök hos företag som löper en högre risk för 
skattefel för att kontrollera och informera om skattefel. Statistik med avseende på samverkan 
med organisationerna har ännu inte publicerats. Enligt informanterna räcker nuvarande 
kontrollformer relativt långt, men när det händer nya saker tar det tid innan Skatteverket 
kommer och kontrollerar eftersom det måste ha gått ett år innan deklarationen lämnas in. 
Myndigheten har dock varit i framkant och försökt påverka politiker när det gäller 
kassaregister, personalliggare, torg- och marknadskontroller.  
 
Resultatet av intervjuerna visar att det råder en samstämmighet bland informanterna gällande 
skattefel i olika branscher. Det som framkom av intervjuerna var att de branscher som i högre 
utsträckning är utsatta för skattefel, hanterar kontanter i det dagliga arbetet vilket även BRÅ 
(2011) belyste. Dock har informanterna svårigheter med att koppla detta till avskaffandet av 
revisionsplikten för de mindre aktiebolagen. Informanterna tillägger att statistik angående 
detta i nuläget saknas, men att det står klart att kontanthanteringen är en bidragande orsak till 
skattefel och att det har funnits under en längre tid. För att förebygga fel i kontanthanterande 
branscher ställer Skatteverket vissa krav såsom kassaregister och personalliggare, det 
genomförs även olika tillsyns- och kontrollbesök. Detta för att reducera förekomsten av 
skattefel och för att öka viljan att göra rätt i kontanthanterade branscher. Informanterna anser 
även att myndigheten kan bestämma vilka kontrollåtgärder som ska tillämpas beroende på 
vilken typ av företag kontrollen ska genomföras på. Det kan med andra ord vara olika 
kontrollåtgärder för olika företag. Exempelvis kan ett besök vara tillräckligt för att bilda sig 
en uppfattning om företaget medan det för ett annat företag krävs en revision. Den 
branschsamverkan mellan Skatteverket, SRF och FAR som inleddes år 2012 riktade sig mot 
anställda inom redovisning och revision, med målet att minska antalet onödiga kontroller 
(Skatteverket, 2015). Medlemmarna i dessa organisationer får i gengäld mot att delta i en 
studie om kvalitet, information om vilka eventuella fel som existerar i redovisningarna (ibid). 
Denna samverkan kan vara till nytta för myndigheten i och med att det kan reducera 
förekomsten av skattefel på ett enklare sätt än om inget samarbete alls skulle skett. 
Kostnaderna för kontrollerna minskar även med tanke på att färre kontroller utförs och dessa 
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kan exempelvis omfördelas på andra områden som är viktiga för myndigheten. Informanterna 
betonar att myndigheten även har startat insatsen ”Förekommande Ekonomisk Brottslighet 
(FEB)” som riktar sig mot att förebygga skattefel i de branscher där risken är högre. Det kan 
jämföras med det samarbete som Skatteverket har med Skattebrottsmyndigheten och 
Ekobrottsmyndigheten (ibid). 
 
4.4 Förebyggande åtgärder och kontroller 
 
I detta avsnitt redovisas de svar som framkom av intervjuerna gällande Skatteverkets 
förebyggande åtgärder och kontroller för att motverka förekomsten av skattefel. 
 
Tabell 4. Översikt av informanternas åsikter kring förebyggande åtgärder och kontroller 
 
Informant Förebyggande åtgärder och kontroller 

1 Information och se till att myndigheten syns i samhället, kontrollbesök 

2 Insatserna fortsätter om det behövs, annan inriktning möjlig, kontrollbesök  

3 Nya insatser såsom Nya företag, upplysa och informera nystartade företag 

4 Hårdare kontroll, informera nystartade företag, Företagsinsatsen  

5 Bokföringskontroller, gruppinformation, förbättrad relation med företag 

6 
Bokföringskontroller, nya insatser, informera nystartade företag och få bättre 
relationen med företag  

7 
Större befogenheter att ta in material, skapat nya insatser, information och 
kassaregister är också förebyggande åtgärder 

8 Information och kassaregister, kontrolluppgiftsrevisioner 

9 Fler informationstillfällen, förebyggande åtgärder, bättre relation med företag 

10 
Nya insatser, information för nya företag, beror på vad som blir modernt i 
framtiden 

 

Tabell 4 visar att informanternas svar är likartiga gällande vilka förebyggande åtgärder och 
kontroller som tillkommit på grund av revisionspliktens avskaffande. Det handlar framförallt 
om olika insatser för att förebygga skattefel. Informant tre beskriver att Nya företag är en 
insats som bildades i början av år 2014 och inriktar sig mot alla nystartade aktiebolag. Hen 
tillägger även att det varje år registreras cirka 65 000 st. företag i Sverige och år 2014 
kontrollerade Skatteverket en fjärdedel av dessa nystartade företag. Informant tre berättar att: 
“Ofta är det företag som inte har tidigare kunskap och erfarenhet av att driva eget utför fel i 
sina redovisningar och momsdeklarationer ”. 
 
Informant sex redogör för en annan förebyggande åtgärd som handlar om de 
informationsträffar som myndigheten anordnar: 

 
Skatteverket inbjuder till gratis informationsträffar där de visar hur företagare ska 
fylla i sin momsdeklaration, arbetsgivardeklaration och taxeringsdeklaration. Ett 
syfte med dessa träffar är att förebygga skattefel och det man göra genom 
information. 

 
Statistik som upprättats av Skatteverket visar att 83 % av företagen där fel upptäcktes inte 
längre gjorde den typen av fel efter information från Skatteverket. Om det visar sig att 
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felaktigheter upptäckts vid genomgång av redovisningen kan Skatteverket göra en 
uppföljningskontroll. Dessa åtgärder har även förbättrat Skatteverkets relationer med 
företagen.  
 
Under år 2012 infördes skatteförfarandelagen (SFL), vilket även den är en orsak till 
uppstarten av Företagsinsatsen.  Utförandet av denna insats sker genom oanmälda besök hos 
företag under pågående räkenskapsår för att säkerställa att de har ett fungerande 
bokföringssystem. Informant fyra berättar att “enligt SFL, 37 kap. 6-7§ får Skatteverket 
förelägga företag som är, eller kan antas vara, bokföringsskyldiga att lämna uppgifter”. Vidare 
menar informanten att “innan företagsinsatsen startades hade Skatteverket inte möjlighet att 
begära in material från företagen utan att också revidera dessa”. Insatsen har möjliggjort att 
Skatteverket når fler företag som kan revideras per år på grund av att myndigheten nu kan 
begära in hela bokföringen. Myndigheten har även en större befogenhet än tidigare tack vare 
insatsen. Informanterna menar att på kort sikt har det visat sig att de flesta nya företag som får 
hjälp av Skatteverket inte gör samma misstag igen om de blir informerade i tidigt skede. På 
längre sikt är det dock fortfarande oklart om nyttan av avskaffandet överstiger kostnaden för 
de insatser myndigheten arbetar med. 
 
Resultatet visar att förekomsten av skattefel är högre inom nystartade företag. Detta sker ofta 
på grund av att företagsägaren inte har tillräckliga kunskaper inom redovisning. Därför 
inriktas Skatteverkets insatser och kontrollåtgärder mot dessa företag vilket även leder till att 
skattefel upptäcks i tidigt skede. Det framkommer av resultatet att Skatteverket arbetar 
relationsskapande mot företagen genom de informationsträffar och andra kontrollåtgärder 
som genomförs, vilket i sin tur motverkar omfattningen av skattefel. Innan revisionsplikten 
avskaffades hade företagen inte lika mycket kontakt med Skatteverket i och med att de tog 
hjälp av revisor och således inte hade ett lika stort behov av kontakt med myndigheten. I 
dagsläget är det som bekant inte längre tvingande för små företag att anlita revisor och det 
leder till att Skatteverket har fått en betydande roll som bland annat informatör, speciellt för 
nystartade företag som inte tar hjälp av redovisningskonsult, men även för andra företag som 
kan behöva stöd av olika slag. Resultatet visar även på en ökad befogenhet inom Skatteverket 
vilket de förutspådde i sitt uttalande (SOU, 2008:32). Dessa befogenheter har även gett 
möjlighet för Skatteverket att kräva in bokföringsmaterial under löpande år vilket motverkar 
skattefel. Enligt skattefelsrapporten (2014) kan skattefelen minskas genom en rad åtgärder 
såsom fullständig skatteinformation från beskattningsunderlaget och effektivare kontroller. 
Detta är något som informanterna samtycker till och därmed kan insatserna vara en del av det 
förebyggande arbetet.  

Avskaffandet av revisionsplikten har lett till ökade kostnader för Skatteverket genom de nya 
insatser och kontrollåtgärder som införts. Nyttan myndigheten får av insatserna är bland annat 
att de upptäcker skattefel i tidigt skede och kan därmed förebygga dessa på ett annat sätt än 
innan avskaffandet av revisionsplikten. Den interna nyttan kan sägas bestå i en ökad 
effektivitet inom myndigheten när det gäller det förebyggande arbetet och de kontrollåtgärder 
som utförs, bland annat genom informationsträffar för nya företag samt kontrollbesök i olika 
verksamheter. Detta överensstämmer med Knechel et al. (2008) som påpekade att den interna 
nyttan leder till en högre effektivitet samt förbättrad kontroll. Dock är det fortfarande oklart 
om nyttan med avskaffandet av revisionsplikten överstiger kostnaderna för de insatser 
myndigheten arbetar med. Den externa nyttan som Skatteverket får är att relationen med 
företagen och andra intressenter förbättras i och med en tätare kontakt, vilket även Knechel et 
al. (2008) betonar i sin studie.  
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5. Slutsatser och fortsatt forskning 

I detta avsnitt besvaras studiens problemställning med hjälp av de slutsatser som kan dras 

utifrån insamlade data. Avslutningsvis presenteras några förslag till fortsatt forskning.  

 
5.1 Slutsatser 
Det övergripande syftet med studien är att beskriva och analysera om revisionspliktens 
avskaffande påverkat förekomsten av skattefel ur Skatteverkets perspektiv, om skattefelen 
påverkats av om revisor eller redovisningskonsult deltagit i bokslutsprocessen, om det finns 
några branscher som är särskilt drabbade samt vad myndigheten gör för att motverka 
uppkomsten av skattefelen. 
 
De slutsatser som kan dras av studien är att det än så länge är för tidigt att säga något om 
revisionspliktens avskaffande har påverkat förekomsten av skattefel. Enligt ett tidigare 
uttalande var Skatteverket kritiskt till avskaffandet av revisionsplikten och menade att denna 
lagändring skulle leda till en ökning av såväl avsiktliga som oavsiktliga skattefel. Vidare 
menade denna myndighet att avskaffandet skulle öka arbetsbördan kraftigt och krävde därmed 
utökade resurser från staten. I dagsläget har Skatteverket ingen åsikt om denna lagändring 
eftersom statistik saknas. Dock finns det tendenser som tyder på en minskning av skattefel då 
Skatteverket i större utsträckning än tidigare arbetar förebyggande vilket leder till att skattefel 
upptäckts i tidigt skede.  
 
Redovisningskonsultens arbete kan, men det behöver inte betyda att så alltid är fallet, vara till 
hjälp för att komma till rätta med skattefel, i och med att de har kunskap om hur en korrekt 
upprättad redovisning ska se ut. Detta har även resulterat i att de har fått ökad uppmärksamhet 
från företagen än tidigare då revisionsplikten fortfarande var tvingande. Det betyder dock inte 
att redovisningarna är helt felfria, men sannolikheten är större än om företaget upprättar 
bokföringen på egen hand. Det finns heller inga bevis på att det skulle vara någon 
kvalitetsskillnad beroende på om en redovisningskonsult eller revisor anlitas eftersom båda 
yrkena följer samma regler och praxis. Resultatet tyder även på att om företag väljer bort 
revisor och samtidigt inte anlitar någon redovisningskonsult, kommer risken för skattefel att 
öka. Detta gäller speciellt de nystartade företagen som inte alltid har rätt kunskaper för att 
sköta redovisningen på egen hand.  
 
Kontanthanterande branscher anses löpa en högre risk för skattefel, i och med att kontanta 
transaktioner är svåra att spåra. Det är viktigt att poängtera att alla företag i de dessa branscher 
inte är ute efter att kringgå lagar och regler angående skatter. Branschsamverkan samt krav på 
personalliggare och kassaregister tycks ha varit till stor hjälp att motverka skattefel bland 
denna typ av branscher. Dock saknas det statistik på om avskaffandet av revisionsplikten 
påverkat förekomsten av skattefel i dessa branscher.  
 
En annan slutsats är att myndigheten har utökat sina förebyggande och kontrollerande 
åtgärder. Insatser, kontroller och information är det som framförallt fokuserats för att 
motverka skattefel. Dessa åtgärder har lett till att Skatteverkets roll som kontroll- och 
informationsmyndighet har stärkts. Det förebyggande arbetet som Skatteverket utför kan 
anses vara relationsskapande till de företag som kommer i kontakt med myndigheten med 
tanke på att företagens tillgång till hjälp och rådgivning har ökat. 
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Avslutningsvis visar studien att revision anses vara till nytta för Skatteverket i och med att 
denna myndighet få ta del av all information som orena revisionsberättelser innehåller. Men 
på grund av revisionspliktens avskaffande granskas nu färre företag av revisorer. Händelsen 
har även medfört ökade kostnader för det förebyggande arbetet i form av insatser och 
kontrollåtgärder. Det finns dock ingen statistik som visar att kostnaderna för dessa insatser 
överstiger nyttan av revisionspliktens avskaffande.  
 
5.2 Förslag till fortsatt forskning                 
Studien ger en inblick i om Skatteverket påverkats av avskaffandet av revisionsplikten, samt 
hur myndigheten valt att agera i och med dessa förändringar i skattefelen. Skatteverket är en 
myndighet där det finns olika områden med stor potential för forskning. En studie liknande 
denna kan med fördel göras i framtiden när Skatteverket publicerat ytterligare statistik på 
området. Det vore också intressant att inkludera fler intressenter än enbart Skatteverket för att 
få en bredare bild av hur intressenter påverkas av avskaffandet av revisionsplikten. Ett annat 
förslag till fortsatt forskning är att studera hur nystartade företag upplever Skatteverkets roll 
som kontroll- och informationsmyndighet efter de nya insatserna. Vidare kan en studie göras 
med inriktning mot hur SRF och FAR upplever samarbetet med Skatteverket och hur det har 
påverkat förekomsten av skattefel ur ett kostnad- och nyttoperspektiv. I det stora hela bör fler 
kvantitativa studier göras inom området med tanke på att det redan finns relativt många 
kvalitativa studier som behandlar skattefel. Slutligen kan de gränsvärden som finns i olika 
länder för att ett aktiebolag ska befrias från revision utgöra grund för fortsatta studier inom 
området.  
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Bilaga 
Intervjufrågor 
     
Bakgrund 

1. Vad heter du?  
2. Vilken befattning har du? 
3. Hur länge har du arbetat med detta? 
4. Får vi använda ditt namn i vårt arbete?  

 
Effekterna av revisionspliktens avskaffande på Skatteverket  

5. Vad anser Skatteverket om avskaffandet av revisionsplikten? 
• Varför? 
6. Har era arbetsrutiner ändrats sedan revisionspliktens avskaffande?  
• Har det skett några utökade kontroller? 
• Vilka är de kontrollerna? 
• Hur går kontrollerna till? 
7. Har Skatteverket tillsatt en speciell grupp som arbetar med att kontrollera effekterna 

av revisionspliktens avskaffande?  
• Hur ser sammansättningen av eventuella gruppmedlemmar ut? 

 
Branscher 

8. Finns det olika skattefel i olika branscher? 
• Vilka skattefel förekommer i dessa branscher? 
• Varför tror skatteverket att det finns skattefel i de branscherna?  
• I vilka branscher skiljer det sig mest? 
• Varför skiljer det sig i just dessa branscher? 

 
Skatteverkets förebyggande åtgärder och kontroller 

9. Genomför skatteverket några förebyggande åtgärder för att förebygga skattefel? 
• Vilka är dess förebyggande åtgärder? 
10. Vilka kontrollformer utför Skatteverket för att förebygga skattefel?  
• Tror ni att nuvarande kontrollformer med dess omfattning räcker till? 
• Varför anser ni att dessa kontrollformer räcker till? 
• Har Skatteverket planerat att införa nya kontrollformer och verktyg i framtiden?  
11. Vad innebär skatterevision? 
• Hur utför ni skatterevision? 
• Utför ni skatterevision enbart på företag som inte är reviderade? 

 

Revisor och redovisningskonsult 
12. Vilka skillnader har Skatteverket märkt i omfattningen av fel om företaget anlitar 

revisor eller inte? 
• Om det har en auktoriserad revisor? 
• Om det har en godkänd revisor? 
• Om företaget är nystartat? 
13. Ställer ni högre krav gällande redovisningen på de företag som väljer att inte använda 

revisor?   
• Vilka krav ställer ni på dessa företag? 
• Hur mycket högre är dessa krav för företag som inte reviderar? 
• Hur skiljer sig dessa krav mellan reviderade och icke reviderade företag? 
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14. Vilka skillnader har skatteverket märkt i omfattningen av fel om företaget har en 
redovisningskonsult eller inte? 

• Har en auktoriserad redovisningskonsult? 
• Om företaget är nystartat? 
15. Ställer ni högre krav gällande redovisningen på de företag som väljer att inte använda 

redovisningskonsult?   
• Vilka krav ställer ni på dessa företag? 
• Hur mycket högre är dessa krav för företag som inte reviderar? 
• Hur skiljer sig dessa krav mellan reviderade och icke reviderade företag? 
• Anser Skatteverket att redovisningskonsulterna har lyckats täppa till gapet som 

uppkom i och med avskaffandet av revisionsplikten? 
     
Avslutning 

16. Har du något mer du vill tillägga? 
17. Får vi kontakta dig om vi behöver komplettera med mer information?  

                 
 
 

                 
             
         
 
 
 


