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Sammanfattning                                                    
År 2010 grundades lagen om frivillig revision i Sverige som möjliggjorde för små företag att 

välja huruvida de vill ha en revisor eller inte. Utvecklingen har visat att många företag efter 

detta har valt att avskaffa revisorerna och inte anskaffa dessa vid nyregistrering. Till 

lagförslaget ställde sig Skatteverket i sitt remissyttrande kritiska, då de menade att frivillig 

revision för de minsta företagen skulle skapa en stor förändring. Detta med avseende både 

gällande revisorns motverkan på fusk och fel samt att verkets insatser skulle behöva utökas. 

Nya diskussioner har förts huruvida gränsvärdena för lagen ska höjas ytterligare, vilket 

påvisar att revisionsplikten fortfarande är ett aktuellt och omdiskuterat ämne. 

Studiens syfte är att ge förståelse för om och i så fall hur Skatteverkets kontrollarbete har 

förändrats efter revisionspliktens avskaffande samt att visa om Skatteverket har nytta av 

revision i sitt dagliga kontroll- och utredningsarbete.  

 

Studien baseras på åtta stycken kvalitativa intervjuer med respondenter som erhåller olika 

titlar vid Skatteverket. 
 

En av slutsatserna till studien är att förändringar har gjorts i Skatteverkets kontroll- och 

utredningsarbete. Förändringarna är främst de två nya verktygen löpande bokföringskontroll 

och upplysningsrutor i deklarationen. En viss förändring har även skett på myndighetens 

informationsträffar, där fokuserar Skatteverket idag mer på nystartade företag. Detta för att 

komma in tidigt i processen av framställandet av finansiella rapporter och för att försöka öka 

företagens möjlighet till att göra rätt från början. Studiens resultat påvisar också att revisorn 

underlättar verkets arbete främst gällande användningen av de orena revisionsberättelserna, 

men att nyttan och användningen av dessa skiljer sig åt mellan avdelningarna.  

 
 

Nyckelord: Revision, revisionsplikt, avskaffande av revisionsplikten, compliance model, 

Skatteverket 

                                 
 
 
 
 
 



	  

Abstract 
In the year of 2010 Sweden abolished the mandatory audit for small companies, which made 

it possible for the companies to choose whether they need an accountant or not. The 

development has shown that many companies have chosen to abolish the accountants and not 

to acquire these when they started new companies. The Swedish Tax Agency was critical to 

the proposal on the law and said that the mandatory audit for the smallest companies would 

create a major change. This due to the accountants discouragement on defects and cheating 

and also regarding to the government's efforts that would need to be expended. New 

discussions has led to whether the limit values for the law should be further increased, which 

indicates that the audit obligation still is a current topic. 
 

The purpose of the study is to provide an understanding of if and how the Swedish Tax 

Agency's control work has changed after the abolition of auditing duties and to show whether 

the Swedish Tax Agency is benefiting from auditing in it’s daily inspection and investigation 

work. 

 

The study is based on eight qualitative interviews with respondents who have different titles 

at the Swedish Tax Agency. 

 

One of the conclusions of the study is that changes have been made in the Swedish Tax 

Agency's control and investigation work. The changes are mainly the two new tools, ongoing 

accounting checks and information boxes in the declaration. A certain change has also taken 

place in the government's information meetings, where the Swedish Tax Agency today 

focuses more on newly established companies. That’s because they early want to come into 

the process of preparing financial reports and to try to increase companies ability to do right 

from the start. The results of the study also show that the auditor facilitates the work and this 

mainly regarding to the use of the unclear audit reports. But the benefits and use of these 

reports is different between the departments in the agency.  
 
 

 

Keywords: Audit obligation, abolished the mandatory audit, compliance model, Tax Agency 

 

 
 



	  

Begreppsförklaring 
 
 
Erhvervsstyrelsen - Danmarks motsvarighet till svenska Skatteverket 

 

Skatteetaten - Norges motsvarighet till svenska Skatteverket 

 

Nytta - I denna uppsats används ordet nytta som en beskrivning av något som medför 

mervärde och hjälper Skatteverket i fråga. 

 

Värde – I denna uppsats benämns värde som något som kan baseras på en upplevd känsla. 

 

Lagen om frivillig revision - Lagen om frivillig revision trädde i kraft den 1 november år 

2010, den möjliggjorde för mindre företag att välja att inte använda revisor vid upprättande av 

dess finansiella rapporter. Gränsvärdena för detta är de aktiebolag som inte överstiger två av 

följande kriterier två år i följd: tre stycken anställda, en och en halv miljon i balansomslutning 

samt tre miljoner i nettoomsättning. 

 

Små företag – I denna studie benämner vi små företag som de företag som faller inom lagen 

om frivillig revisions gränsvärden. 
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1 Inledning 

I studiens inledning återfinns en introduktion till ämnet i form av en bakgrund som mynnar ut 

i en problematisering. Vidare återfinns syfte och frågeställning. 

1.1 Bakgrund 

År 1895 trädde aktiebolagslagen i kraft som krävde att aktiebolag skulle ha minst en revisor. 

Dock fanns det inga krav på någon kompetens hos revisorn vid detta skede utan dessa 

revisorer utsågs efter deras relation med ledningen eller bolagsägaren. (Svanström 2008) 

 

En proposition om en allmän skyldighet att använda en kvalificerad revisor togs upp för 

diskussion år 1980 (SOU 2008:32). Det bestämdes sedan att från den 1 januari år 1983 skulle 

reformen träda i kraft för nystartade aktiebolag och för äldre bolag vid första bolagsstämman 

efter utgången av år 1987 (SOU 2008:32). Den första lagen som alltså tvingade alla svenska 

aktiebolag att ha en auktoriserad revisor lagstadgades år 1987 (Carrington 2014). Den 

bakomliggande orsaken till varför regeringen kom fram till beslutet var för att 

Brottsförebyggande rådet år 1978 poängterade i en redogörelse att små företag med litet 

aktiekapital ofta var utsatta för ekonomisk brottslighet (Svanström 2008), vilket även 

framkom i propositionen som presenterades av regeringen (SOU 2008:32). 
 

Syftet med revisionen och revisorn är att öka förtroendet för de finansiella rapporter som 

företagen presenterar hos avsedda användare (Carrington 2014). Revisionen ligger i ägarnas 

intresse men utförs alltså även för att tillgodose andra intressenter som staten och de anställda 

(SOU 2008:32). Förtroende uppnås genom revisorns uttalande om huruvida de finansiella 

rapporterna har upprättats enligt ett tillämpligt ramverk för finansiell rapportering (Carrington 

2014). 
 

År 2008 genomfördes ett delbetänkande rörande frågan om att alla små aktiebolag skulle 

omfattas av frivillig revision. I delbetänkandet kom regeringen fram till en rad effekter som 

en frivillig revision för små företag kunde medföra. En positiv effekt som lyftes fram var 

minskade kostnader för de svenska företagen, vilket skulle gynna dessa konkurrensmässigt. 

En negativ effekt var svårare att kartlägga men en oro fanns hos flera myndigheter som 
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framhävde en rädsla om att antalet fel skulle öka. Det hävdades dock att denna oro var 

överdriven enligt utredningen i delbetänkandet. (SOU 2008:32) 

 

Två år senare, år 2010 grundades en lag som gjorde det möjligt för företag som håller sig 

inom minst två av följande kriterier att välja bort revision: tre stycken anställda, en och en 

halv miljon i balansomslutning samt tre miljoner kronor i nettoomsättning, två år i följd 

(Justitiedepartementet 2010). Lagen grundades bland annat för att det inte gick att försvara det 

tvång som fanns för små aktiebolag gällande revision (SOU 2008:32). Revisionsplikten 

medförde att företagen inte själva kunde välja när de var i behov av revisionstjänster utan var 

tvungna att betala för detta med i princip samma summa oavsett storlek på bolaget (SOU 

2008:32). Detta var ännu mer påtagligt för de företag som exempelvis låg vilande och därmed 

inte hade behov av revision (SOU 2008:32). De som stiftade lagen hade inte för avsikt att 

sända ut signaler som antydde att revisionen inte längre var viktig, snarare att tydliggöra 

varför revisorn är viktig (Carrington 2014). Syftet med lagen föddes ur en förhoppning om att 

minska kostnader för små bolag samt att förhålla sig till de internationella regelverken i ämnet 

(Carrington 2014). För de små företagen innebär detta att de sedan dess kan spara pengar 

genom att välja de redovisnings- och revisionstjänster de verkligen behöver (SOU 2008:32). 

 

Cassel (1996) belyste redan år 1996 att “Om det vore frivilligt skulle revision förmodligen 

förekomma i mindre utsträckning”. Vilket Bolagsverket presenterade ett resultat på i ett 

pressmeddelande år 2012, där de uttryckte sig om att lagen om frivillig revision medfört att 

många bolag valt att avskaffa sina revisorer (Bolagsverket 2012). År 2016 har enligt statistik 

från Bolagsverket (2017) cirka 463 700 stycken aktiebolag möjlighet att välja bort revisor, 

och av dessa uppgår de utan revisor till 220 200. 
 

För revisionen idag är det av vikt att skapa en kvalitetsgaranti för de finansiella rapporterna 

och den information företagen presenterar mot dess intressenter skall vara 

förtroendeingivande (Catasús, Hellman & Humphrey 2013). Revisorerna ska ha ett skeptiskt 

synsätt och ha utgångspunkten att de fel som uppkommer beror på att den granskade antingen 

har direkt uppsåt till detta eller att det beror på slarv och okunnighet (Cassel 1996). Dessutom 

saknar många av de som äger och driver små företag ekonomiska färdigheter och kunskaper 

(Gooderham, Tobiassen, Doving & Nordhaug 2004). Catasús et al (2013) och Cassel (1996) 

beskriver att det är viktigt att aktörerna på marknaden har ett förtroende för revisorn, detta för 

att möjliggöra ett fungerande samspel parterna emellan. 
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1.2 Problematisering 

Nyttan med revision kan beskrivas ur termerna som det värde de ger företagen och dess 

intressenter (Svanström 2008). De olika intressenternas nytta är som ovan nämnt omdiskuterat 

och kan skilja sig åt mellan intressegrupperna. Till samhället i stort kan revisionen bidra med 

att säkerställa att företag betalar in sina avgifter och skatter på ett korrekt sätt (Svanström 

2008), påverka skattedeklarationen och slutligen själva beskattningsunderlaget (SOU 

2008:32). 

 

Intressegruppen kreditgivningsföretag och banker har nytta av revision ur den mening att den 

skapar ett informationsvärde till prissättningen av privata skulder som exempelvis banklån 

(Kim, Simunic & Stein 2011). Vidare skapar revisionen nytta för företagen då det höjer deras 

trovärdighet rörande de finansiella rapporterna om en revisor varit med och upprättat dessa 

och att de företag med revisor får bättre lånevillkor än de utan (Kim et al 2011; SOU 

2008:32). För leverantörer kan reviderad information ge uppgifter om företagets förmåga att 

betala för beställda varor och anses mer trovärdiga med revisorns närvaro (SOU 2008:32). 

Intressegruppen kunder får nytta av reviderad information i de fall där de vill studera 

företagens möjlighet att fullfölja sina åtaganden (SOU 2008:32). Skattemyndigheten likt 

samhället i stort gynnas av att skatter och avgifter betalas på rätt sätt (Svanström 2008) vilket 

är av vikt för att de ska kunna bibehålla deras mål om ett samhälle där alla gör rätt för sig.  
 

Till lagförslaget om frivillig revision svarade några av intressegrupperna emot lagförslaget i 

sina remissvar och där bland annat Skatteverket (Skatteverket 2008). I remissvaret avslog 

myndigheten förslaget om att avskaffa revisionsplikten och verket framhöll att lagen skulle 

skapa en negativ förändring (Skatteverket 2008). Skatteverket antydde att utredarna inte tagit 

med effekten som revisionen har på motverkan av fusk och fel i deklarationerna (Skatteverket 

2008). Då Skatteverket är beroende av att deklarationerna är korrekta såg de en fara i 

avskaffandet av revisionsplikten och Skatteverket skulle därmed behöva öka insatserna för att 

kunna säkerställa att felen som uppstår i redovisningen inte följer med till deklarationerna 

(Skatteverket 2008). I utredningen SOU 2008:32 som genomfördes av regeringen drogs 

slutsatserna att Skatteverkets oro för lagförändringen var överdriven. Studier gjorda av Econ 

(2007a) innan lagförändringen förutspådde istället att Skatteverkets arbete skulle bli mer 

omfattande och att granskningsåtgärderna skulle riktas mot de företag som valde bort 
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revisorer eller valde att inte ha dessa vid nystartande. Detta visar på de delade meningarna 

som fanns rörande lagförändringen. 

 

De oroligheter som uppkom i och med lagförändringen berodde delvis på att kontrollarbetet 

som utförs av externrevisorer skulle försvinna hos de små bolagen. Andelen 

revisionsberättelser med anmärkningar visade sig även i en studie av Svanström (2008) vara 

högst bland de aktiebolag som hade mindre än tre miljoner i omsättning (SOU 2008:32).  
 

Likheter finns mellan externrevisorernas och Skatteverkets kontrollarbete genom att 

myndigheten också granskar företagens årsredovisningar och arbetar med skatterevision i 

företag där det finns brister (Skatteverket 2017). Arbetet från skattemyndighetens sida sker 

med hjälp av manuella kontroller för att finna uppenbara felaktigheter (Skatteverket 2017), 

avskräckande metoder (Morris & Lonsdale 2004) samt använda lagen genom att exempelvis 

erlägga vite till de skattebetalare som inte sköter sig (Morris & Lonsdale 2004). Skatteverket 

arbetar förebyggande i den mån att dem vill att det ska vara rätt hela vägen. Det förebyggande 

arbetet genomsyrar de ovanstående momenten i Skatteverkets arbete (Skatteverket 2005). 

Myndighetens och revisorernas kontrollarbete kan därmed till viss del se ut på likartade sätt, 

men är det tillräckligt med Skatteverkets kontroll i de små företagen eller är externrevisorns 

första granskning ett viktigt hjälpmedel och stöd i myndighetens vidare kontroll- och 

utredningsarbete? 
 

I tidigare forskning har det beskrivits att myndigheten Skatteverket är en aktör som erhåller 

nytta av att företagen genomgår revision (Svanström 2008), men forskningen är begränsad 

rörande hur reviderade underlag används i Skatteverkets arbete samt vilken nytta reviderade 

räkenskaper har för skattekontrollen (Thorell & Norberg 2005). I de nordiska grannländerna 

Norge och Danmark har utvärderingar genomförts hos deras motsvarigheter till Skatteverket 

som visat att insatserna ökat och att ärenden nu tar längre tid (Langli 2015) samt att nya 

verktyg införts i skattekontrollerna (Erhvervs- og Selskapsstyrelsen 2014). Det är därmed 

angeläget att se hur denna nyttan ter sig för Skatteverket i Sverige sju år efter avregleringen 

av revisorer för de minsta företagen. 

 

Den rådande lagstiftningen om gränsvärdena för frivillig revision är lågt satta i Sverige i 

jämförelse med andra europeiska länder, där EUs maximivärden ligger på 50 stycken 

anställda, 4 400 000 euro i balansomslutning och nettoomsättning på 8 800 000 euro (SOU 
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2008:32). Lagen sattes lågt i Sverige med grund i att flera intressenter, däribland Skatteverket 

hade oro kring avskaffandet och att regeringen valde att ta hänsyn till detta i sin placering av 

gränsvärden.  

 

Den 18 januari 2017 beslutades det i regeringen om att riksdagen bör överväga att lätta på 

revisionspliktens gränser ytterligare och utvidga lagen så att fler företag omfattas av den 

(Tidningen balans 2017). Detta kan ses som en indikator på att oron bland intressenterna 

möjligtvis varit överskattade. Det är därmed intressant att studera huruvida Skatteverkets 

tilltro till revisorer är befogade samt huruvida dessa hjälper till i den dagliga 

kontrollverksamheten för myndigheten. 

 

Tidigare studier inom ämnet har i större utsträckning belyst problematiken ur företagens och 

kreditgivarnas synvinkel och dess nytta av revision och därför anser vi det finns en 

forskningslucka att studera detta forskningsområde utifrån skattemyndighetens perspektiv.  
 

1.3 Syfte 

Studiens	  syfte	  är	  att	  ge	  förståelse	  för	  om	  och	  i	  så	  fall	  hur	  Skatteverkets	  kontrollarbete	  

har	  förändrats	  efter	  revisionspliktens	  avskaffande	  samt	  att	  visa	  om	  Skatteverket	  har	  

nytta	  av	  revision	  i	  sitt	  dagliga	  kontroll-‐	  och	  utredningsarbete.	  	  

1.4 Frågeställning 

• Har Skatteverket nytta av revision? 

• Har Skatteverkets kontrollarbete förändrats efter revisionspliktens avskaffande och i 

så fall hur? 
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2 Teoretisk referensram 

Detta avsnitt börjar med en redogörelse av intressentteorin som ligger till grund till studien. 

Därefter följer information om Skatteverkets arbete för att skapa förkunskaper om hur dess 

arbete varit utformat sedan innan avskaffandet av revisionsplikten. Vidare följer en rad 

teorier och tidigare forskning som är relevant för studien och fångar det berörda 

forskningsområdet. 

2.1 Intressentteorin 

En revisor kan vara av värde för företagen genom att intressenter efterfrågar revision 

(Carrington 2014) och revisionen kan skapa bättre kvalitet på de finansiella rapporterna som 

de små bolagen presenterar för sina intressenter (Knetchel, Neimi & Sundgren 2008). Till små 

företag som använder sig utav revisor ges ett större förtroende från dess intressenter, då 

revisorerna tidigt kan identifiera fel (Collis 2010). I en tidigare studie från England så 

beskrevs det att företag kan känna nytta av revision för att deras externa trovärdighet 

gentemot dess intressenter höjs (Clatworthy & Peel 2013). 
 

Ett känt uttalande från Taylor J. Herbert år 1932 gällande intressenter är: 

‘‘Of the things we think, say or do: Is it fair to all concerned?’’ 

‘‘Will it be beneficial to all concerned?’’ (Fassin 2009) 

Detta belyser att företagen måste ta hänsyn till alla intressenter som de har och dessa kan vara 

många.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figur 1. Intressentmodellen (Egenupparbetad 2017) 
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I intressentteorin finner vi flertalet intressenter som förhåller sig till företagen på olika sätt. 

Till att börja med finns det intressenter i form av investerare, anställda och kunder vilka alla 

påverkar företagens arbete på olika sätt (Post, Preston & Sachs et al 2002). Exempelvis bidrar 

investerare med eget kapital, anställda med utveckling av humankapital och kunder som 

reklamspridare (Post et al 2002). Vidare finns de intressenter i form av supply chain 

associates, samarbetsarrangemang, tillsynsmyndigheter och föreningar (Post et al 2002). 

Supply chain associates kan beskrivas som finansiella länkar till företaget, 

samarbetsarrangemang kan ge tillskott till företagets egna kapital och tillsynsmyndigheter 

förhåller sig till företagen i form av integration på flera olika sätt. Dessa kan förhålla sig både 

som en form av samarbete och som en motstridighet till företagen (Post et al 2002). 

Tillsynsmyndigheter och skattemyndigheter beskrevs i en studie av Collis som en av de 

största intressenterna till företags finansiella rapporter (Collis 2010). Detta med grund i att 

skattemyndigheter är användare av de finansiella rapporterna i deras arbete (Collis 2010).  

 
 

 

 

 

 

 

 

Figur 2. Revisionens koppling till Skatteverket (Egenupparbetad 2017) 

2.2 Skatteverket 

2.2.1 Skatteverkets uppbyggnad 

Skatteverket är organiserad i sju olika skatteregioner med huvudkontor i Solna (SOU 

2008:32). Det är regionerna som hanterar de skatteärenden som kommer in från medborgare 

och företag (Skatteverket 2017). Ett av arbetena de gör är att handlägga företagens skatter 

men den största tiden av arbetet lägger organisationen på att kontrollera samt hantera 

deklarationer (SOU 2008:32). 
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2.2.2 Skatteskyldighet 

Det är Skatteverket som ansvarar för företagens skatter. Företag är skyldiga till att lämna in 

kontrolluppgifter, skattedeklarationer och självdeklarationer till Skatteverket. Ytterligare en 

skyldighet infinner sig i de fall företagen använder sig utav en revisor vid årsredovisningen 

(SOU 2008:32) och om revisorn i fråga anmärkt på felaktigheter i redovisningen (Catasús et 

al 2013; Manson och Zaman 2001). Då ska även en oren revisionsberättelse lämnas in till 

myndigheten (SOU 2008:32).  
 

Trots att orena revisionsberättelser ska upprättas av revisorn har studier visat att det finns 

brister i dessa i de fall där revisorn inte är oberoende (DeFond, Raghunadan & Subramanyam 

2002). En konsekvens av detta menar forskaren visar sig i form av en lägre andel orena 

revisionsberättelser som upprättas (DeFond et al 2002) 
 

Skatteverket har sedan en utredningsskyldighet på de ärenden som kommer in, vilka de kan 

förelägga om de är skatteskyldiga att visa upp handlingar eller lämna uppgifter. Detta 

föreläggande används endast för kontroll av att självdeklarationens uppgifter är riktiga. De får 

överlämna ett vite i kombination med föreläggandet ifall de kan antas att det annars inte 

kommer att följas. (SOU 2008:32) 

2.2.3 Skatteverkets kontrollverksamhet 

  
Figur 3. Skatteverkets kontrollverksamhet (Egenupparbetad 2017) 

2.2.3.1 Skatteverkets vision 

Skatteverkets vision lyder “Ett samhälle där alla gör rätt för sig”. Grundläggande för detta är 

privatpersoners och företagens vilja till att göra rätt men skattekontrollen är ett viktigt verktyg 

som också bidrar till detta. Skattekontrollens syfte är att öka viljan hos skattebetalare för att 

göra rätt för sig. Utgångspunkten som Skatteverket har är att de som en gång har kontrollerats 
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också ska göra mer rätt i framtiden och målet som Skatteverket arbetar mot är att det ska 

betalas rätt skatt. Det som kontrollen då medför är att personen eller företaget får betala eller 

får tillbaka skatt efter deklarationen. (Skatteverket 2017) 

2.2.3.2 Riskhantering 

Riskhanteringen kan ses som det första steget i kontrollen av företags årsredovisningar. 

Skatteverket arbetar med riskhantering genom att göra en riskanalys och en riskvärdering. I 

Skatteverkets riskhantering identifierar de riskerna som finns i deklarationerna och 

redovisningarna samt skapar sig kunskap för vidare analys. (SKV 622:2006) 

2.2.3.3 Skattekontrollen på olika nivåer 

Skattekontrollens utförande separeras i två olika delar, en grundkontroll och en utökad 

kontroll (SOU 2008:32). I det första steget grundkontrollen, utförs kontrollen maskinellt 

(Skatteverket 2017) där det säkerställs att den inlämnade deklarationen fyllts i korrekt (SOU 

2008:32). Den utökade kontrollen riktar sig till företagssektorn och detta beror bland annat på 

att företagen handlägger stora löner samt att företagen har större möjlighet till 

skatteundandragande (SKV 622:2006). Den utökade kontrollen sker manuellt där revision av 

taxering och skatt sker (SOU 2008:32). Revisionen inom dessa områden får genomföras från 

Skatteverkets sida för att säkerställa att deklarationen sker i enlighet med lagen om 

självdeklaration och kontrolluppgifter (SOU 2008:32). 

2.2.3.4 Kontrollformer 

Skatteverket har möjligheten att arbeta utifrån olika kontrollformer, vilka är 

skrivbordskontroll, besök samt revision (SKV 622:2006; SOU 2008:32). I 

skrivbordskontrollen har Skatteverket möjlighet att inhämta information om företagen och 

kräva in handlingar (SKV 622:2006). Besök innebär att myndigheten har möjlighet att besöka 

den skatteskyldige för att möjliggöra avstämningar mot räkenskaper eller liknande (SKV 

622:2006). Skatteverket kan även välja att göra en skatterevision med en mer ingående 

kontroll av underlag och bokföring som företaget gör, dessa sker istället på plats hos 

företagen (Skatteverket 2017). 
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2.3 Compliance Pyramiden  

	  
Figur 4. Compliance pyramiden (Morris & Lonsdale 2004) 

 

Compliance pyramiden är en modell som påvisar hur myndigheters arbete utformas för att 

uppmuntra efterlevnaden av önskat skattebeteende (Morris & Lonsdale 2004). Modellen 

utvecklades mellan år 1996 och 1998 i Australien. Den grundades utifrån data från 

observationer, undersökningar och intervjuer (Braithwaite & Job 2003). Compliance 

pyramiden används även av Nya Zeelands skattemyndighet för att skapa en skattemiljö där 

alla skattebetalare själva kan uppfylla sina skatteförpliktelser (Morris & Lonsdale 2004). 

Modellen beskriver förståelsen av skattebetalares beteende och bygger en relation mellan 

skattebetalare och skattemyndigheter. Det ska i slutändan göra det möjligt att behandla alla 

skattebetalare rättvist. 

2.3.1 Vänstra sidan “Attitude to Compliance” och högra sidan “Compliance 

strategy” 

Den vänstra sidan av pyramiden består av motivationsställningarna och skattebetalarnas 

öppna ståndpunkter (Braithwaite 2003). Den högra sidan av modellen belyser hur arbete kan 

ske för att uppmuntra efterlevnaden av önskat skattebeteende (Morris & Lonsdale 2004). 

2.3.1.1 “Willing to do the right thing” och “Make it easy” 

Det första steget i pyramiden där skattebetalare har accepterat att de måste ta ett ansvar och 

anser att man måste följa reglerna även om de ser en viss orättvisa i systemet (Morris & 

Lonsdale 2004). Dessa är öppna och kan erkänna felaktigheter och brister hos sig själva 
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(Braithwaite 2003). Skattebetalarna på detta steg kännetecknas också av att de är villiga att 

korrigera sina misstag (Braithwaite 2003) samt villiga att göra rätt sak för sig (Morris & 

Lonsdale 2004). 
 

Här uppmanas myndigheter att endast kolla av så företagen inte har några stora felaktigheter i 

sina räkenskaper och annars lita på dem (Morris & Lonsdale 2004). Deras kontrollmetoder i 

detta steg är enkla och deras auktoritet räcker i detta steg till att uppnå önskat skattebeteende 

hos företagen (Braithwaite 2003). 

2.3.1.2 “Try to, but don't always succeed” och “Assist to comply” 

I nästkommande steg befinner sig de som ofta försöker göra rätt och som inte motsäger 

systemet, men behöver assistans på grund av brister i form av kunskap och kompetens. Men 

trots sina brister så försöker de så gott de kan. (Morris & Lonsdale 2004) 

 

På detta steg i pyramiden handlar det om att myndigheten ska hjälpa de som vill ha hjälp och 

få dem på rätt bana när något avviker på grund av dess okunskaper. (Morris & Lonsdale 

2004) 

2.3.1.3 “Don't want to comply” och “Deter by detection” 

Skattebetalarna i steget “Don't want to comply” representerar de som aktivt motstår systemet 

(Morris & Lonsdale 2004) och de som inte alltid är beredda att göra rätt sak för sig 

(Braithwaite 2003). Dessa tror att myndigheten försöker sätta dit dem istället för att hjälpa 

dem (Morris & Lonsdale 2004). 
 

“Deter by detection” innebär att myndigheten arbetar med avskräckande metoder för att få 

skattebetalarna att agera i de linjer som myndigheten vill (Morris & Lonsdale 2004) och 

arbetet på detta steg behöver ha en tydligare strategisk ståndpunkt än tidigare (Braithwaite 

2003). 

2.3.1.4 “Have decided not to comply” och “Use full force of the law” 

Sista steget “Have decided not to comply” kännetecknas av de som inte vill följa systemet och 

bryr sig inte om att göra rätt (Morris & Lonsdale 2004). De kommer inte heller att göra något 
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för att ändra på den situationen (Morris & Lonsdale 2004) då de har en föraktande inställning 

(Braithwaite 2003). 
 

“Use full force of the law” innebär att myndigheten använder sin fulla kraft och använder sig 

av lagen, så att inte fler eller större brott begås (Morris & Lonsdale 2004). 

 

Det flesta har det inom sig att göra rätt och lyssnar om en myndighet leder dem i den rätta 

riktningen (Braithwaite & Job 2003). Därför är det flesta människor placerade i den lägre 

delen av pyramiden (Braithwaite & Job 2003). De som är placerade i den övre delen av 

pyramiden är de som avviker från det beskrivna och består av en minoritet (Braithwaite & Job 

2003). Då använder myndigheten övertalning, överklagande och avskräckande metoder för att 

få dem att ta ett steg närmare botten av pyramiden (Braithwaite & Job 2003). I dessa fall kan 

arbetet bestå av lagar och regler för att få företagen att hitta den rätta vägen igen (Braithwaite 

& Job 2003). 

2.4 Legitimitetsteorin 

Legitimitetsteorin är en systemorienterad teori likt intressentteorin (Deegan 2002). De två 

teorierna grundar sig i ett system som påverkas av och i sin tur påverkar samhället den är 

verksam i (Wallance 2004). Legitimitetsteorin kartlägger den sociala kontakten mellan 

företaget och dess intressenter i samhället, vilket kan ha sin grund i etiska normer och allmänt 

erkända rättigheter (Wallance 2004). Teorin beskriver legitimitet som ett osynligt kontrakt 

mellan företagen och samhällets intressenter, där företagen försöker uppfylla de krav som 

finns på dem (Deegan, Rankin & Tobin 2002). Teorin grundar sig även i utgångspunkten att 

ett gap, som benämns som legitimitetsgap kan uppstå då kraven på intressenterna inte kan 

uppfyllas och företagen då riskerar att intressenterna vänder sig till andra företag som 

uppfyller dessa normer (Deegan et al 2002). Detta gap fångar problematiken rörande 

företagens förmåga att uppnå kongruens mellan de olika förväntningarna och 

samhällsnormerna som ställs mot dem (An, Davey & Eggleton 2011). Det är dessa 

legitimitetsluckor som hotar en organisations förmåga att uppnå legitimitet (An et al 2011). 
 

För att skapa legitimitet kan företagen ändra sin struktur för att överensstämma med externa 

förväntningar som samhället har och vad som anses vara legitimt (Deegan 2002). Detta kan 

företagen göra genom att anpassa sina mål och arbetsmetoder för att stå i enlighet med det 
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som anses legitimt samt försöka kommunicera ut deras ståndpunkter så att det 

överensstämmer med samhällets förväntningar (Deegan 2002). 

 

Teorin förklarar legitimitet som en resurs som företagen kan behöva för sin överlevnad 

(Deegan 2002) och belyser även att revisorn ses som ett hjälpmedel till ökad legitimitet 

gentemot företagens intressenter (Carrington 2014). 
 

2.5 Informationsasymmetrin 

Teorin om informationsasymmetrin förklarar det gap som kan uppstå mellan parterna i ett 

informationsutbyte, där den ena parten har en informationsfördel gentemot den andra (An, 

Davey & Eggleton 2011). Teorin om adverse selection beskriver 

informationsasymmetriproblemet med fokus på marknadsprocessen och grundar sig i att 

informationsgap kan skapas mellan en köpare och säljare när köp ska genomföras (Carrington 

2014). Carrington (2014) förklarar fenomenet genom att köparen inte har lika goda 

förutsättningar som säljaren då denne inte har tillgång till samma informationsmängd som 

säljaren och därmed kan köparen komma att fatta sämre beslut. Teorin tar fasta på att 

problemet med asymmetrisk information kan minskas genom att ta in en extern part i form av 

en revisor som fungerar som en oberoende part mellan företagen och dess intressenter 

(Knetchel et al 2008). Att en revisor kan minska informationsasymmetrin speglar den interna 

nytta företag kan uppleva av revisorer och kan generera effektivare interna moment (Knetchel 

2008). Gentemot tredjepartsintressenter kan revisorn fungera som en försäkran och trygghet 

för företagens tredjepartsintressenter. Tredjepartsintressenter är exempelvis banker, 

leverantörer, stat och myndigheter och problemet med asymmetrisk information kan även i 

detta fall minimeras när en externrevisor närvarar (Tabone & Baldacchino 2003). 

2.6 Teorin om förbättring 

Inom denna teori beskrivs revisorns roll som en förbättrare (Wallance 2004) och som en 

förmedlare av information (Carrington 2014). Revisorn har en aktiv roll och dess uppgift är 

att påverka redovisningen (Carrington 2014). Revisorn ska alltså förbättra den kvalitet som 

den finansiella rapporterna besitter (Carrington 2014). I denna teori kan den förbättrade 

kvaliteten som revisorn medför, signalera en positiv bild samt minska 
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informationsasymmetrin till intressenterna (Wallance 2004). Till detta ska även revisorn 

bemöta kraven de olika intressenterna har på redovisningen och tillfredsställa dessa på 

önskvärt sätt (Carrington 2014). 

2.7 Teorin om försäkring 

Teorin om försäkring beskriver revisorrollen utifrån ett försäkringsbolag (Carrington 2014) 

och revisorer kan genom detta ses som en försäkring för företagen som är frivilliga att ha 

revisor (Lennox & Pittman 2011). Närvaron av revisor sänder genom detta ut positiva signaler 

till intressenter av årsredovisningarna eftersom de frivilligt väljer att genomgå revision trots 

att de inte måste (Lennox & Pittman 2011). Inom försäkring så granskar inte revisorn de 

finansiella rapporterna utan syftet är att de ska försäkra sig själva att måttet på redovisningen 

hålls (Carrington 2014). Revisorns roll för företagets redovisning är att risken förflyttas från 

företagsledningen i företaget till revisorn (Carrington 2014). Investerare kräver här ersättning 

från revisorn istället för företaget vid eventuella tvister (Menon & Williams 1994), vilket 

medför att revisorn blir en garanti för investerare och andra intressenter (Carrington 2014). 

Revisorn ger därmed ett värde och möjlighet för intressenter att få tillbaka sina investeringar 

om de visar sig att revisorn handlat felaktigt (Menon & Williams 1994). 
 

2.8 Tidigare studier 

2.8.1 Tidigare studier i Danmark 

Erhvervsstyrelsen i Danmark beskriver att skattekontrollen utgår från att upptäcka och 

korrigera fel i företagens deklarationer och rapporter, både avsiktliga och oavsiktliga fel som 

kan uppstå på grund av brist på kunskap av skattereglerna. Finns det fel i årsredovisningen, 

kan de föröka sig till deklarationerna. Skattemyndigheterna är därför en av de viktigaste 

aktörerna för noggrannheten i årsbokslut. (Erhvervs- og Selskapsstyrelsen 2005) 

 

Erhvervsstyrelsen har gjort en utvärdering av avskaffandet av revisionsplikten i Danmark och 

i dess analys kom de fram till att de allra flesta företag vill följa skattereglerna, och att de som 

bryter mot reglerna gör det på grund av bristande kunskap om reglerna. De anser även att det 

stora antalet fel i räkenskaperna visar att det fanns ett behov av att vidta åtgärder. En av 

åtgärderna som togs till i Danmark var att Erhvervsstyrelsen införde ett användarvänligt 
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rapporteringsverktyg som är tillgänglig för de minsta företagen. Verktyget ska hjälpa företag 

både att göra den årliga rapporten och även att skicka in den elektroniskt. 

Rapporteringsverktyget har gjort det lättare för danska företag att rapportera in den finansiella 

informationen. Erhvervsstyrelsen har också infört en automatisk mottagningskontroll i 

rapporteringssystemet, så att den årliga rapporten inte rapporteras om den innehåller vissa 

grundläggande brister, till exempel om konton som tillgångar och skulder inte matchar 

varandra. (Erhvervs- og Selskapsstyrelsen 2014) 

2.8.2 Förändrat arbetssätt i Norge 

I en utvärdering av Norges avskaffande av revisionsplikten som stod klart den 15 mars 2015 

har resultatet visat att kvaliteten på deklarationerna har gått ned för de företag som inte har 

revisor. Detta gäller för de företag som valt bort revisor och inte tagit hjälp av en 

redovisningskonsult. Gällande de företag som tagit hjälp av redovisnings- eller revisionsbyrå 

har resultatet visat att årsredovisningarna haft ungefär samma kvalité som innan. Detta har 

kunnat säkerställas genom analyser av Norges motsvarighet till Skatteverket, Skatteetaten där 

professor John Christian Langli kartlagt detta med hjälp av olika kvalitetsindex. (Langli 2015) 

 

I den norska utvärderingen genomfördes bland annat en enkätundersökning hos anställda på 

Skatteetaten, där respondenterna med i genomsnitt 22 års erfarenhet från arbete på 

myndigheten fick svara på frågor rörande avskaffandet. Studien syftade till att utvärdera hur 

miljön förändrats hos myndigheten rörande bland annat omfattningen av fel, omarbetningar 

samt vilka misstag som görs av företagen. Resultatet av enkäten visar att det behövt lagt mer 

resurser på gruppen som valt bort revisorn. Detta med en tidsmässig ökning på cirka 25 

minuter per skatteärende för denna företagsgrupp. Cirka 33 procent var dock osäkra på om 

detta hade samband med att företagen hade revisor eller ej. En av anledningarna till att 

ärendena ökat menade de anställda berodde på att kvaliteten i grunden blivit sämre för de som 

valt bort revisorn. (Langli 2015) 

 

Några andra effekter som de anställda upplevde i Norge var att de nu la mer tid på vägledning 

för företagen än tidigare, eftersom företagen nu inte har tillgång till den expertis som revisorn 

gav dem menade de anställda att företagen nu valt att vända sig till myndigheten istället. 

(Langli 2015) 
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2.9 Operationalisering av teorin 

Ovanstående teorier används för att ge stöd åt den empiriska datainsamlingen samt vidare i 

analysavsnittet. Revision som försäkring och förbättring belyser revisionens roll för att skapa 

mervärde för ett företags finansiella rapporter och mot dess intressenter. Detta är relevant för 

studien då Skatteverket i form av statlig myndighet är en intressent till företags finansiella 

rapporter och för att analysera dess upplevda nytta av revisionen kopplas teorierna samman. 

Intressentteorin används i studien för att förklara sambandet mellan företagen och dess 

intressenter samt skapa en grund för diskussionen om intressenters intresse i revision.  

 

Legitimitetsteorin används i studien för att generera en bild av om Skatteverket upplever och 

värdesätter de företag som har revisor eller om de behandlar dessa på annorlunda sätt i sin 

kontrollverksamhet.  

 

Informationsasymmetrin används för att påvisa skillnaden av information som kommer fram 

om ett företag använder en revisor eller inte. Även för att kartlägga om Skatteverket har 

kontakt med revisorn i sitt dagliga arbete samt om de upplever någon minskad nyttoeffekt i 

förhållande till detta informationsutbyte.  

 

Compliance pyramiden är användbar i denna studie då vi vill skapa oss en bild och förståelse 

över hur Skatteverket arbetar med dess kontrollverksamhet mot småföretagare. Pyramiden är 

då behjälplig genom att den ger en djupare förståelse över hur och varför Skatteverket agerar 

så som de gör mot vissa skattebetalare samt används som ett hjälpmedel för att påvisa det 

förändrade arbetet som revisionspliktens avskaffande medfört. Modellen har även visat sig 

framgångsrik i flertalet andra länder. 
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3 Metod 

I detta avsnitt redogörs för val av forskningsansats, studiens tillvägagångssätt samt hur 

analys av data bearbetats. 

3.1 Kvalitativ forskning 

Studien har sin utgångspunkt i den kvalitativa forskningsmetoden för att besvara studiens 

syfte rörande om och i så fall hur Skatteverkets kontrollarbete har förändrats efter 

revisionspliktens avskaffande samt att påvisa om Skatteverket har nytta av revision i sitt 

dagliga kontroll- och utredningsarbete. För att finna svar på detta krävdes information från 

Skatteverket och de som utför det praktiska arbetet, detta med anledningen för att få ett djup 

och förståelse i frågan. Att en forskning består av djup beskrivs i böcker som en kvalitativ 

forskningsmetod då den fokuserar mer på ord och djup än på siffror och bredd till skillnad 

från den kvantitativa (Bryman & Bell 2013). Den kvalitativa utgångspunkten valdes, då 

exempelvis enkäter med slutna svar inte skulle bidra med tillräckligt djup förståelse för det 

undersökta fenomenet. I en kvalitativ forskning är det vanligt att ta fram tolkande och 

förståelse (Nylén 2005), vilket är användbart i denna studie då det möjliggör en kartläggning 

av myndighetens förändrade arbetssätt. 

3.2 Forskningsdesign 

3.2.1 Fallstudiedesign 

Vi valde att göra en fallstudie som enligt Bryman och Bell (2013) är en metod där forskaren 

undersöker ett enda fall, i form av antingen en organisation, plats eller person. Valet föll på 

Skatteverket då myndigheten har en helt egen identitet samt att vi ville belysa hur en 

intressent till små företag påverkats av revisionspliktens avskaffande. Valet föll då på 

Skatteverket då dessa påverkas av och har intresse i samtliga företag i Sverige. Tidigare 

studier inom ämnet fokuserar mer på andra intressenter och därmed ansåg vi att det fanns en 

forskningslucka rörande huruvida reviderade underlag används i Skatteverkets kontrollarbete. 

Myndigheten var även i sina remissvar väldigt kritiska till lagförändringen och därmed finner 
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vi det av intresse att se huruvida de verkligen är beroende av revisorer eller ej i sin dagliga 

verksamhet samt hur stora förändringar lagen medfört till dess arbete sju år efter införandet. 
 

3.3 Litteratur 

I studiens startskede genomfördes en grundläggande litteratursökning inom ämnet revision 

och revisionspliktens avskaffande. Detta med sin grund i litteratur inom det studerade 

området. En litteraturgenomgång genomförs för att ta reda på vilka kunskaper som redan 

finns inom området för att kunna använda sig av redan tidigare kunskaper (Bryman & Bell 

2013). I denna studie utgörs litteraturen av böcker om revision och redovisning samt tidigare 

forskning i form av avhandlingar och vetenskapliga artiklar som berör studiens 

forskningsområde. 

 

För att finna relevant litteratur har dessa sökord använts: revisionspliktens avskaffande, 

intressentteorin, stakeholder model, revision, audit, auditing, legitimitetsteorin, 

informationsasymmetri och compliance model. Litteraturen till studien har samlats in från 

olika bibliotek, Södertörns Högskolas sökmotor söderscholar samt google scholar. 

Elektroniska källor i studien är den branschspecifika sidan tidningen Balans, Bolagsverket.se 

samt Skatteverket.se. Remissvar från Skatteverket gällande lagen om revisionspliktens 

avskaffande samt propositionen gällande lagen har även använts som grund i denna studie. 

 

Primärdatan till studien baseras i denna studie på det empiriska materialet i form av 

respondenternas svar från de semistrukturerade intervjuerna. Under intervjuerna kom vi även i 

kontakt med och fick ta del av analyser och rapporter som respondenterna på Skatteverket 

skickat till oss i samband med intervjuerna. 
 

3.4 Första kontakt 

Den 23 mars 2017 skickade vi ett mail till Skatteverket med en beskrivning om vad 

examensarbetet handlade om samt om det fanns möjlighet att intervjua kunniga respondenter 

inom området. Mailet skickades ut via myndighetens kommunikationsavdelning och 

därigenom fick vi den första kontakten med våra respondenter. Vidare användes deras växel 
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för att få kontakt med resterande respondenter till undersökningen, och mail skickades även ut 

genom deras pressavdelning och produktionsavdelning. 
 

3.5 Val av respondenter 

För att kunna besvara vår frågeställning krävdes respondenter som arbetar på olika nivåer i 

myndigheten samt respondenter med lång erfarenhet. För att nå dessa genomfördes ett 

kedjeurval. Kedjeurval är en typ av bekvämlighetsurval (Bryman & Bell 2013) där forskaren 

tar kontakt med ett visst antal relevanta människor för det som ska undersökas. Vi 

efterfrågade respondenter med relevant kunskap inom området och hänvisades vidare till 

personer med rätt expertis som har haft möjlighet att besvara våra frågor. Totalt kontaktades 

cirka 25 personer under några veckors tid både via Skatteverkets växel, telefon och mail. Till 

dessa presenterades studiens ämnesområde samt ytligt vad intervjufrågorna skulle grunda sig 

i. 

 

Valet av respondenter styrdes även till viss del av oss, då vi efter första kontakt med växeln 

sedan önskade varierade roller på medarbetarna på Skatteverket. Vi valde aktivt att kontakta 

Skatterevisorer då vi blev informerade om att de arbetade närmast själva utredningsarbetet 

och därmed troligtvis hade god kunskap i ämnet rörande den frivilliga revisionen och hur de 

förändrat deras arbetssätt. Analytiker kontaktades även då dessa genomfört en analys av den 

frivilliga revisionen och besitter mer spetskompetens rörande lagen om frivillig revision. 

 

Kvantiteten på respondenterna uppgick till åtta stycken med blandade roller i form av 

skatterevisorer, verksamhetsutvecklare, utredningsledare, utredningsstöd, tipskoordinator, 

sektionschef, regionsamordnare, analytiker och strateg. Då några av respondenterna erhållit 

flera roller under dess arbetsliv samt har två titlar är rollerna fler i kvantitet än antalet 

respondenter. Dessa representanter har sitt säte i Stockholm, västra regionen och norra 

regionen. Den geografiska spridningen på respondenterna grundar sig i att lämpliga 

representanter för studiens ämne befann sig på olika skattekontor i landet. Detta medförde 

även att vi fick en överblick över flera av myndighetens kontor. 
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3.6 Etik 

Samtyckeskrav innebär att de personer som deltar i en undersökning måste få fullständig 

information i forskningsprocessen. Samtycket ska kommuniceras ut inför en intervju i form 

av att förklara undersökningens omfattning och syfte (Bryman & Bell 2013). För att 

respondenterna i vår undersökning skulle behandlas utifrån följande etikregler redogjordes 

dessa inför varje intervju. 

 

Inledningsvis kommer intervjupersonerna ge information om vad undersökningen syftar till 

samt hur den utförs. Vidare inleds samtalet med att informera respondenten om att deras 

deltagande är frivilligt och att de har möjlighet att avbryta intervjun när som helst under dess 

gång. 

 

Då vissa av respondenterna inte ville medverka med namn har vi valt att kategorisera dessa 

utifrån dess yrkesroll och benämner de som respondenter. 
 

3.7 Utformning av intervjuguide 

Inför intervjuerna arbetades en intervjuguide fram vilket enligt Bryman & Bell (2013) kan 

beskrivas som en lista, där frågor ställs rörande det ämnet som studien avser beröra. Frågorna 

skapades med utgångspunkt för att besvara vårt syfte med studien rörande vilken nytta 

Skatteverket har av revision samt hur dess arbete har förändrats sedan avskaffandet av 

revisionsplikten.  
 

Vi tematiserade frågorna för att underlätta för oss som intervjupersoner och för 

respondenterna. Detta gör att det skapas ordning i frågorna (Bryman & Bell 2013). 

Formuleringen på intervjufrågorna ska inte vara allt för specifika samt inte heller ta sig i 

uttryck som ledande (Bryman & Bell 2013) och därmed försökte vi ställa öppna frågor 

rörande revisionspliktens avskaffande samt hur detta påverkat deras verksamhet, för att 

möjliggöra naturliga svar från respondenterna och möjliggöra en berättelse utifrån varje 

respondents erfarenhet. 
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Frågorna som ställs i en intervjuguide ska täcka de teman som undersöks (Bryman & Bell 

2013) och för att uppnå detta framarbetades ett frågeformulär med frågor som kopplas till 

teorin och frågeställningen enligt nedan:  
 

Först ställdes frågor för att ta reda på bakgrundsfakta rörande respondenten som är av intresse 

rörande trovärdigheten för studien: 

Vilken är din roll på Skatteverket?  

Hur länge har du arbetat på Skatteverket?  

Är det okej att vi spelar in samtalet? 

 

Följande frågor har formulerats för att finna svar på vilken eventuell nytta Skatteverket har av 

revision samt kopplas samman med teorierna försäkring, förbättring samt legitimitet som 

samtliga berör frågan rörande vad en revisor kan tillföra företagen och dess intressenter: 

            Vad betyder begreppet revision för er på Skatteverket?  

Bidrar en externrevisor med något till ert arbete? I så fall hur?  

Bidrar revisorn till att ert arbete förenklas eller försvåras? 

Om förenklas: Hur förenklas det? Vad medför revisorn till de små företagen?  

Om försvåras: Hur försvåras det?  

 

Frågor som rör Skatteverkets kontrollverksamhet har formulerats för att få en bättre förståelse 

för hur deras arbete går till och huruvida de använder externrevisorer till hjälp i deras dagliga 

arbete. Detta med grund i att kunna kartlägga vilken nytta de erhåller av att företagens 

årsredovisningar är reviderade: 

Kan du beskriva om och isåfall hur orena revisionsberättelser används/granskas i ert 

arbete?  

Kan du beskriva om och isåfall hur rena revisionsberättelser används/granskas i ert 

arbete?  

Används externrevisorns utlåtande i sin tur som grund i något urval ni gör? I så fall 

hur?  

Har ni någon kontakt med externrevisorn i ert arbete? Exempel vid urval, 

skatterevision?  
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Det formulerades även frågor för att få en ökad förståelse för Skatteverkets eventuellt 

förändrade arbetsmetoder i och med den slopade revisionsplikten för små företag: 

Har ni behövt ta till några nya åtgärder/förändrat ert arbetssätt efter avskaffandet av 

revisionsplikten? Vilka/Hur? Mer kontroller?   

Har ni behövt öka era insatser för att säkerställa att fel inte medföljer deklarationerna? 

Har ditt arbetssätt förändrats efter revisionspliktens avskaffande? Är det på grund av 

egna val eller har detta varit riktlinjer? 

Används upplysningsskyldigheten i kontrollverksamheten och i så fall hur?
  

Avslutningsvis ställdes frågor rörande om respondenten hade något att tillägga och om det var 

okej att återkomma med eventuella följdfrågor. Detta med anledningen till att låta 

respondenten uttrycka sig fritt om något som denne anser sig ha missat eller om vi som 

intervjupersoner undrade mer om någon del i ett senare skede av intervjun. 
 

3.8 Pilotintervju 

Innan intervjuerna hölls genomförde vi en pilotintervju för att upptäcka om vissa av frågorna 

behövde formuleras om eller plockas bort. De fördelar som framförs med att genomföra en 

pilotintervju är att det kan ge de som kommer utföra intervjuerna en säkerhet och trygghet för 

sitt frågeformulär samt att det är lättare att upptäcka om instruktionerna inför intervjun är 

otydliga eller bör förändras (Bryman & Bell 2013).  
 

Pilotintervjun genomfördes med en anställd på Skatteverket, detta med grunden i att 

respondenten för pilotintervjun skulle kunna tillhöra vårt egentliga urval. Detta med stöd av 

att en pilotintervju bör göras med någon som har liknande intressen som de respondenter som 

i senare skede faktiskt kommer att intervjuas (Turner 2010). Efter pilotintervjun formulerades 

en fråga om för att förtydliga att det var externrevisorn vi syftade på och inte Skatteverkets 

egna revision. Vi valde även att plocka bort en del av frågorna som kunde uppfattas som 

ledande och valde även att lägga till en del frågor som vi märkte saknades. En utav frågorna 

vi valde att plocka bort vad “Vad tycker ni om att alla företag inte omfattas av 

revisionsplikten?”, då vi ansåg att vi genom denna fråga endast skulle få svar på vad just den 

personen personligen tycker och detta var inte syftet med studien. 
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3.9 Semistrukturerad intervju 

Intervjuperson Arbetsroll Verksam på 

Skatteverket 

Längd på 

intervju 

Respondent 1 Skatterevisor och regionssamordnare för 

insats med utlandskontroll 

30 år  20 minuter  

Respondent 2 Tidigare skatterevisor, nu verksam som 

tipskoordinator  

33 år  20 minuter  

Respondent 3 Utredningsledare på revisionssektionen 

 

30 år 50 minuter 

Respondent 4 Tidigare skatterevisor, nu sektionschef på 

revision 

30 år 20 minuter 

Respondent 5 Verksamhetsutveckling och 

utredningsstöd inom beskattningsområdet 

30 år Mailintervju  

Respondent 6 Tidigare handläggare och revisor, nu 

analytiker 

23 år  25 minuter 

Respondent 7 Tidigare samordnare, handläggare och 

fiktionschef. Nu kvalitetsutvecklare med 

ansvarsområde nya företag och 

branschsamverkan. 

16 år  30 minuter 

Respondent 8 Strateg  29 år 30 minuter + 

Mailintervju 

Tabell 1. Semistrukturerade intervjuer 
 

Empirin i denna studie utgörs av kvalitativa intervjuer med en semistrukturerad karaktär. 

Detta för att möjliggöra för oss själva att ha ett frågeformulär att utgå ifrån men samtidigt 

även friheten till följdfrågor. Enligt Bryman & Bell (2013) så möjliggör den 

semistrukturerade formen att ordningsföljden förändras på frågorna. Rörande våra intervjuer 

använde vi oss av det färdigställda frågeformuläret men tillät oss att ställa olika följdfrågor 
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beroende på respondentens svar och hur denne uttryckte sig verbalt. Med hjälp av 

följdfrågorna kunde vi föra vidare diskussioner inom ett ämne som visade sig vara intressant 

under intervjuns gång och som inte var något vi kunde förutspå i förväg. Följdfrågor skapar 

även möjligheten att be respondenten om förtydligande eller be denne att utveckla sitt svar. 
 

Vi gjorde ett medvetet val att använda semistrukturerade intervjuer för att det skapar 

möjligheten till att få ut så mycket som möjligt från respondenterna. Till exempel är det svårt 

att tolka och göra en djupare analys över upplevelser samt förändrade arbetssätt genom att 

endast använda sig av enkätfrågor med slutna svar. Den semistrukturerade formen passade oss 

även bäst då det är upplevelser och arbetssätt som studeras.  
 

Intervjuerna till denna uppsats baseras på sju stycken intervjuer på telefon samt en 

mailintervju. Telefonintervjuerna genomfördes av båda skribenterna tillsammans där en höll i 

intervjun medan den andra antecknade svaren samt var beredd att inflika med följdfrågor. 

Intervjuerna spelades in för att skapa möjligheten att gå tillbaka och fånga upp information 

som inte antecknats samt för att säkerställa att anteckningarna blivit korrekta och i enlighet 

med respondenternas svar. Telefonintervjuerna varade mellan 20-50 minuter vardera. Att 

telefonintervjuer används i studien beror på det geografiska avståndet på några av intervjuerna 

samt respondenternas pressade tidsschema i deklarationstider vilket medförde att fysiska 

möten inte var möjliga att arrangera. Mailintervjuerna genomfördes också med grund i viss 

tidsbrist och önskan hos respondenten. Då denna respondent var viktig för studien hade vi 

överseende med detta.  

3.10 Metod för analys 

Efter att samtliga intervjuer genomförts med respondenterna påbörjades sammanställningen 

av empirin. Empirin sammanställdes genom att skribenterna lyssnade igenom inspelningarna 

från intervjuerna och fyllde ut de redan antecknade svaren om någonting uteblivit. Efter att 

samtliga svar var sammanställda valde vi att presentera svaren löpande i empiriavsnittet. 

Svaren kategoriserades upp i teman för som ämnade att besvara vår frågeställning samt 

sorteras efter de olika roller som respondenterna besitter. I analysavsnittet sammanfördes 

sedan det empiriska resultatet med den teoretiska referensramen i en grundlig redogörelse. 

Analysen rörande Skatteverkets förändrade arbetssätt grundar sig i compliance pyramiden för 

att tydliggöra kopplingen mellan Skatteverkets arbete före samt efter den frivilliga revisionens 
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införande. För att exemplifiera detta ytterligare placerades även två grafiska bilder av 

pyramiden i slutet av analysavsnittet för att överskådligt påvisa vad analysen kommit fram till 

och var förändringarna varit som störst. Analysen rörande nyttan av revision utgår ifrån olika 

teman som fångar ämnesområdet. 

3.11 Metodkritik 

Under denna studie uppstod en viss svårighet rörande att få kontakt med rätt respondenter. 

Det visade sig att kedjeurvalet vid några tillfällen ställde till problematik med att vi slussades 

vidare till personer som inte besatt kunskapen som önskades för denna studie. Detta då de 

som arbetar på Skatteverket har väldigt specifika kunskaper inom ett ämnesområde på 

myndigheten. Det fanns även en svårighet då studien genomfördes under rådande 

deklarationstider vilket medförde att telefonintervjuer önskades av respondenterna.  

3.11.1 Trovärdighet 

Generaliserbarhet 

En av svagheterna inom kvalitativ forskning är generaliserbarheten, att generalisera 

stickprovet med populationen (Nylén 2005) vilket vi i denna studie inte kan göra till fullo då 

stickprovet är litet i förhållande till det totala antalet anställda på Skatteverket. Detta då 

studien baseras på 7 stycken kvalitativa intervjuer och grundar sig i dessa personers 

erfarenhet. Dock sker arbetet på Skatteverket på liknande sett över hela landet och därför bör 

arbetet inte skilja sig avsevärt åt beroende på vilken placering arbetarna har i landets 

kontor.  Resultatet från denna studie anses inte vara överförbar till andra myndigheter då den 

endast avser att behandla Skatteverkets påverkan av lagen och inte har för avsikt att 

generalisera denna åsikt till flertalet myndigheter. 

Pålitlighet 
Pålitligheten i en studie anses god då den skapar en fullständig och tillgänglig redogörelse av 

alla faser av forskningsprocessen (Bryman & Bell 2013). För att uppnå detta valde vi att göra 

en grundläggande redogörelse med god transparens i metodavsnittet, där läsaren får möjlighet 

att följa varje del i forskningsprocessen. Vissa av respondenterna önskade att inte uppges med 

namn, detta anser vi inte skapar någon större problematik då intresset inte sitter i de enskilda 

personernas uppfattningar utan över arbetsprocessen hos myndigheten och den eventuella 
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nyttan myndigheten erhåller av revision. Av större värde för denna studie anses 

respondenternas roll på myndigheten samt längden på anställningen.  

3.11.2 Äkthet 

Rättvis bild 

“Ger undersökningen en tillräckligt rättvis bild av de olika åsikter och uppfattningar som 

finns i den grupp av människor som studerats?” (Nylén 2005). Studien ger en bild av 

Skatteverkets åtgärder efter lagen och deras eventuella nytta av reviderade underlag. Eftersom 

myndigheten är stor anser vi att den rättvisande bilden begränsas något. Dock så kan det te sig 

troligt att bilden är rättvis i den aspekten att Skatteverket förändrat sitt arbetssätt på likadant 

sätt oavsett var i landet eller på vilket skattekontor de sitter. Att betona är också att de i 

grunden arbetar efter samma riktlinjer oavsett geografisk placering. Vid intervjuer är vi 

medvetna om att det alltid finns risk för att personliga åsikter vägs in i svaren eller att svaren 

baseras på den formella bilden som myndigheten vill spegla för samhället. För att motverka 

detta har vi valt att utforma intervjufrågorna så att dessa är direkt kopplade till dess arbete och 

inte baseras på frågor som grundar sig på respondenternas uppfattningar om olika fenomen 

rörande lagförändringen.  

3.11.3 Val av intervjuform 

Intervjuerna genomfördes med fem av respondenterna på telefon. Detta anser vi har både sina 

fördelar och nackdelar. Det möjliggjorde för oss att genomföra intervjuerna trots rådande 

deklarationstider och geografiska avstånd, samtidigt som telefonintervjuernas nackdelar 

medföljer. Nackdelarna med telefonintervju är bland annat att det inte är möjligt att se 

respondenternas ansiktsuttryck eller reaktioner på intervjufrågorna. Det är också svårare att 

säkerställa att respondenterna har fullt fokus på intervjun när den inte sker ansikte mot 

ansikte. Dock så försökte detta överbryggas genom att samtliga intervjuer bokades in i förväg 

och då respondenterna ombads att avsätta tid för intervjun i deras kalender. Mailintervjun 

medför kritik i form av att både frågorna och svaren kan missförstås samt att det är svårt att 

säkerställa att respondenten lagt ned tid på svaren. Mailintervjuer medför på samma vis som 

vid telefonintervju att några tolkningar gällande kroppsspråk ej går att genomföra. 
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4 Empiri 

Nedan presenteras det empiriska resultatet från studiens åtta kvalitativa intervjuer med 

respondenter från olika avdelningar på Skatteverket. Resultatet presenteras uppdelat på 

respektive respondents arbetsroll.  

 

4.1 Skatterevisor 

Skatteverkets hjälp av externrevisorer i kontrollarbetet  

Skatterevisorn beskrev externrevisorn som en kvalitetssäkring för redovisningen och de 

företag som har en revisor får en viss kvalitet på sin bokföring. Respondenten förklarade 

vidare att revisorn medför en extra kontroll för att minimera fel, en säkerhet och en hjälp till 

överlevnad för de små företagen. Skatterevisorn beskriver att dennes arbete gynnas av att 

företagen har en externrevisor eftersom revisorn medför en oberoende granskning och framför 

denna granskning i form av den orena revisionsberättelsen vilket skatterevisorerna använder i 

sitt arbete samt att en dialog mellan dessa två parter möjliggörs. Skatterevisorerna och 

företagens externa revisorers dialog kan handla om speciella frågor eller sökas då ytterligare 

underlag krävs. 

 

Externrevisorerna har en skyldighet att skicka in orena revisionsberättelser och Skatteverket 

studerar revisorns rapporter i sitt eget kontrollarbete. Revisorernas anmärkningar används 

som en av grunderna när skatterevisorerna gör sina urval och det är en del av urvalsprocessen 

menar respondenten. De anmärkningar som finns i den orena revisionsberättelsen kan påverka 

urvalet i olika stor utsträckning och exempelvis menar skatterevisorn att brister i 

intäktskontrollen är en anmärkning som de ofta agerar på och något de väger tyngre än lättare 

brister i redovisningen.  

 

Skatterevisorn beskriver vidare att de också granskar kommunikationen mellan revisorn och 

företaget som förts löpande under året. I de fall där det förekommer rena revisionsberättelser 

kan det vara relevant att studera hur revisionsprocessen sett ut samt vilka delar externrevisorn 

i sin revision granskat. Respondenten menar att det därmed inte endast är den formella 

revisionsberättelsen som är av intresse i deras kontroll utan beskriver de som: “….det är 
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korrespondensen under revisionen och löpande under året med revisionerna som är 

intressanta.” 

 

Förändring av kontrollarbetet i och med lagen om frivillig revision 

Löpande bokföringskontrollen och upplysningsskyldigheten är två områden hos Skatteverket 

som har förändrats som en följd av revisionspliktens avskaffande. Respondenten beskriver att 

dennes egna arbetsroll inte har förändrats i någon större utsträckning då denne i sin revision 

studerar och lägger fokus på äldre årsredovisningar. 

 

Löpande bokföringskontrollen innebar att Skatteverket fick utökade kontrollbefogenheter och 

tidigt kunde komma ut och titta på företagen. Skatterevisorn beskriver att 

upplysningsskyldigheten och upplysningsrutorna inte används i någon större utsträckning i 

dess arbete och respondenten förklarar att denna information går att hämtas från andra källor 

än från dessa rutor.  
 

4.2 Tidigare skatterevisor nu tipskoordinator 

Skatteverkets hjälp av externrevisorer i kontrollarbetet  

En externrevisor beskrivs ur tipskoordinatorns perspektiv som en utomstående person och en 

möjlig ingång för Skatteverket att finna företag som behöver kontrolleras. Respondenten 

beskriver revisorns roll som en kvalitetssäkring för företagens årsredovisningar. I de fall där 

en revisor anmärkt kraftigt ses detta som en varningssignal från myndighetens sida och kan 

vara exempelvis felaktigheter i intäktsredovisningen. 
 

En externrevisor menar respondenten bidrar till deras arbete genom de orena 

revisionsberättelserna och på så vis förenklar deras arbete. Genom de orena 

revisionsberättelserna menar respondenten att möjlighet ges till att finna utredningsvärda tips 

och att bokföringen i genomsnitt brukar bli bättre. 
 

Tipskoordinatorn beskriver att anmärkningarna studeras för att finna utredningsbara delar av 

årsredovisningarna, men tillägger att revisorn aldrig är en total säkerhet och inte upptäcker 

eller studerar allt. De rena revisionsberättelserna är något som inte används i någon större 

utsträckning i arbetet för tipskoordinatorn. Externrevisorns utlåtande blir ett urval som 
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tillsammans vägs in med tips från allmänheten i tipskoordinatorns kontroll. Vidare förklarar 

respondenten att denne inte har någon dialog med externrevisorn utan detta sker endast i 

undantagsfall och att det inte hör till vanligheten. 
 

Förändring av kontrollarbetet i och med lagen om frivillig revision   

När den frivilliga revisionen infördes så tillkom några nya verktyg för Skatteverket beskriver 

respondenten, en av dessa var den löpande bokföringskontrollen. För detta avsattes pengar 

från regeringen och riktad tid infördes för bokföringskontrollen. Respondenten förklarar att 

bokföringskontrollen möjliggör att de kan komma ut och studera företagens bokföring men att 

detta är frivilligt för företagen. Utifrån rollen som tipskoordinator beskriver respondenten att 

arbetssättet förändras ur den aspekten att de nu vidhåller färre tips samt färre antal orena 

revisionsberättelser. I samband med lagförändringen tillsattes även en upplysningsskyldighet 

för företagen, detta menar respondenten dock inte används i någon större utsträckning i 

dennes arbete utan möjligheten att söka upp denna information finns på andra sätt. 

 

4.3 Utredningsledare på revisionssektionen 

Skatteverkets hjälp av externrevisorer i kontrollarbetet  

Utredningsledaren förklarar att externrevisorn medför en kvalitetsstämpel på företagens 

bokföring men med utgångspunkt att revisorn har fullgjort sin skyldighet som auktoriserad 

revisor. En externrevisor har skyldighet att sända en kopia till Skatteverket på 

revisionsberättelsen som det upprättat till sina klienter och dessa används i vissa fall som ett 

urval i kontrollarbetet. 
 

Respondenten förklarar myndighetens kontrollarbete utifrån två ben. Det ena benet består av 

oseriösa företag och där har myndigheten från början vetskapen om att de är oseriösa. Det 

andra benet beskrivs istället som de företag som är seriösa och där har myndigheten inga 

misstankar eller vetskap om oseriös verksamhet. 

 

Utredningsledaren beskriver att om revisionsberättelserna som kommer in till Skatteverket 

används som urval eller ej beror på vad revisionsberättelsen avser för anmärkningar. 

Exempelvis prioriteras ofta förbjudna lån som en allvarlig anmärkning och ses som 

utredningsvärda aspekter. Respondenten beskriver vidare att revisorns utlåtande därmed 
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används i ovanstående fall som ett led i urvalsprocessen vid kontrollverksamheten och i 

skatterevisorns arbete. Dock tillägger denne att de orena revisionsberättelserna inte används i 

någon stor utsträckning i deras arbete. Vidare har externrevisorn och Skatteverket inte någon 

kontakt om inte så önskas av företaget själva eller i de fall där revisorn fungerar som ombud 

för företaget. 

 

Förändring av kontrollarbetet i och med lagen om frivillig revision 

När den lagen om frivillig revision infördes fick Skatteverket möjlighet att kontrollera 

bokföringen innan deklarationen genom verktyget löpande bokföringskontroll. Som beskrivs 

av respondenten som: 

“Ett verktyg till i lådan” 

 

Efter avskaffandet av revisionsplikten så ökade insatserna mot de nya företagen som valde att 

avsäga sig revisorer, men i dagsläget läggs inga riktade insatser eller resurser mot dessa. 

Utöver detta menar utredningsledaren att deras arbete inte behövt förändras på något vidare 

radikalt sätt sedan lagförändringen och respondenten i frågas arbetsuppgift har inte ändrats 

någonting. 
 

Respondenten beskriver också att den frivilliga revisionen medförde att Skatteverket valde att 

öka sina informationsträffar med företag och framförallt riktat sig mot nya företag. Detta för 

att komma in tidigt hos företagen och försöka skapa förutsättningar för att det ska bli rätt från 

början. Upplysningsskyldigheten var något som kom i samband med revisionspliktens 

avskaffande men enligt respondenten används inte det i dagsläget, varken i urvalsarbetet eller 

i själva kontrollverksamheten. 

 

4.4 Tidigare skatterevisor och utbildning av 
skatterevisorer, nu sektionschef på sektion med revision av 

utlandsaktivitet 

Skatteverkets hjälp av externrevisorer i kontrollarbetet  

Sektionschefen på revisionsavdelningen beskriver externrevision som legitimitetsskapare till 

företagen som granskas och är något som höjer trovärdigheten på underlaget. Respondenten 
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beskriver vidare att en externrevisor bidrar till deras arbete på Skatteverket genom att de 

sammanflätas med sambandet mellan redovisning och beskattning. Beskattningen hos 

Skatteverket menar respondenten bygger på redovisningen som företagen presenterar och till 

detta fungerar den auktoriserade revisorn som en trygghet till dem i den mening att 

redovisningen håller en viss standard och ses som en kontroll för att redovisningen bör vara 

korrekt. I och med detta menar sektionschefen vidare att deras arbete därmed förenklas och 

lägger vikt vid att revisorns auktoritet medför att dessa har ett rykte de måste leva upp till och 

därmed har ett regelverk de måste förhålla sig till. 
 

Respondenten beskriver att på Skatteverket använder de orena revisionsberättelser i arbetet 

och dessa ses som tips. Dessa tips samlas sedan i en slags tipsbank och förklaras ligga som en 

kontrollpunkt i utredningsarbetet. Respondenten förklarar vidare att de orena 

revisionsberättelserna granskas manuellt av medarbetarna och på revisionssektionen läser de 

igenom den orena revisionsberättelsen vid kontrollen av företagen. Något som även används 

av skatterevisorerna vid revision på ett företag är de informella rapporterna som 

externrevisorn skrivit. Denna civilrättsliga rapport som externrevisorn upprättat rörande sin 

revision ses som bokföringsmässigt material och något som även tar del i granskningsarbetet 

hos Skatteverket. 

 

Företagens externrevisorer och anställda på revisionssektionen har ingen löpande kontakt utan 

detta söks endast i de fall där företagen ber Skatteverket om detta. 

 

Förändring av kontrollarbetet i och med lagen om frivillig revision 

Då den frivilliga revisionen infördes så förändrades arbetssättet för Skatteverket genom att de 

fick nya verktyg att arbeta med i form av bland annat bokföringskontrollerna beskriver 

respondenten. Bokföringskontrollerna innebär att Skatteverket kan studera företagens 

redovisningar löpande under åren och respondenten förklarar att detta används mer och mer i 

deras dagliga arbete. På revisionavdelningen har några större förändringar förutom de löpande 

bokföringskontrollerna inte behövt införas utan arbetet sker i likhet med tidigare menar 

sektionschefen. I och med lagen tillkom även upplysningsskyldighet för företagen, men 

respondenten menar att dessa inte används i någon större utsträckning och uttrycker sig i den 

form att: “ Vi slänger ett öga på detta när man gör själva bedömningen men är inte med 

maskinellt urvalsmässigt”. 
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4.5 Verksamhetsutveckling och utredningsstöd inom 

beskattningsområdet   

Skatteverkets hjälp av externrevisorer i kontrollarbetet  

Den huvudsakliga uppgiften för en extern revisor är att granska redovisningen och styrelsens 

förvaltning. Revisorn ska oberoende granska och uttala sig om förhållandena i verksamheten. 

I revisionsberättelsen konstaterar revisorn om bokföringen är tillförlitlig och intygar, om så är 

fallet, att den är uppställd enligt de krav som lagen anger och i enlighet med branschpraxis 

och god redovisningssed i stort. 

 

Verksamhetsutvecklaren menar vidare att externrevisorn fyller en kontrollerande funktion 

men även kan bidra med erfarenhet och kompetens kring bokslut, årsredovisning och 

deklarationer. Att årsredovisningen har kontrollerats även av en externrevisor bör innebära att 

bokföringens kvalitet blir högre menar respondenten. Vidare förklarar 

verksamhetsutvecklaren att de bedömer att felen i årsredovisningarna är något större i företag 

som saknar revisorer samt att de har sett att bokföringens status är sämre i små företag och att 

risker för de oavsiktliga felen ökar.  

                                                                                       

Respondenten förklarar vidare att de orena revisionsberättelserna används med anledningen 

att det ger information om exempelvis förbjudna lån. De rena revisionsberättelserna utgör 

istället en indikation på att redovisningen är okej. Revisorns utlåtande utgör i sin tur en av 

många indikationer till Skatteverkets urval och kontakt mellan Skatteverket och 

externrevisorn upprättas då de reviderade företagen hänvisar myndighetens frågor vidare till 

den externa revisorn. 

 

Verksamhetsutvecklaren förklarar att deras skattekontroll sedan tidigare är inriktad på olika 

insatser samt inriktningar som exempelvis kontanthandel, nya företag och grov ekonomisk 

brottslighet. Urvalen i dennes arbete sker sedan på grunder där risken för skattefel är som 

störst. Skatteverket arbetar också aktivt sedan flera år med förebyggande arbete för att öka 

förtroendet och viljan att göra rätt. Detta arbete innefattar tillhandahållande av information, 

vägledning och enkla system för att underlätta uppgiftslämnandet och undvika oavsiktliga fel.  
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Förändring av kontrollarbetet i och med lagen om frivillig revision                              

Verksamhetsutvecklaren förklarade att i och med regeländringen infördes ett nytt 

kontrollverktyg, benämnt som kontroll av dokumentations- och uppgiftsskyldigheten. 

Verktyget innebär att Skatteverket nu kan kontrollera företagets förutsättningar att lämna 

uppgifter innan deklarationstidpunkten inträtt. Möjligheterna att kontrollera företagens 

bokföring som följde av den nya lagstiftningen har främst använts vid kontroll av 

nyregistrerade företag men förekommer i viss mån vid kontroll även av etablerade företag. 

Respondenten förklarar vidare att upplysningsskyldigheten också är ett nytt verktyg men som 

används som en av flera andra indikatorer vid urval och granskningen.  

 

4.6 Kvalitetsutvecklare med ansvarsområde nya företag 

och branschsamverkan 

Skatteverkets hjälp av externrevisorer i kontrollarbetet  

Kvalitetsutvecklaren beskriver att revision och revisorn inte har sådan stor betydelse kopplat 

till Skatteverkets kontroller, med motiveringen att revisorn först kommer in efter bokslutet 

och främst bidrar till myndighetens arbete i form av den orena revisionsberättelsen. Den orena 

revisionsberättelsen används i vissa kontroller och kan vara betydelsefulla för 

kontrollverksamheten. Externrevision beskrivs vidare värdesättas med grund i deras 

opartiskhet från företagen. 

 

Kvalitetsutvecklaren beskriver vidare att Skatteverkets arbete drar nytta och förenklas av 

externrevisorerna till en viss del. Detta då revisorer är en indikator på att företagen tar sin 

uppgiftsinlämning på allvar, samt värdesätter att bokföringen samt räkenskaper är i ordning. 

Vidare beskriver respondenten att det påvisar en medvetenhet hos företagen om att de är av 

vikt att årsredovisningen och de finansiella rapporterna blir rätt och riktigt. 

                                                                                   

Respondenten beskriver att de i dennes arbete använder sig utav de orena 

revisionsberättelserna, men det är inget regelmässigt och beror på vilka typer av kontroller det 

handlar om. Respondenten beskriver även att de rena revisionsberättelserna ibland används av 

Skatteverket i de fall där de vill skapa sig en bild av företagen, detta är dock något som inte 

alltid ska eller behöver göras. Externrevisorns olika utlåtande används till viss del i de urval 
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som görs på Skatteverket, respondenten beskriver de som en indikator av flera andra som 

spelar in i kontrollen. 

                                                                             

Förändring av kontrollarbetet i och med lagen om frivillig revision 

Som kvalitetsutvecklare beskriver respondenten att förändringar av arbetssättet skett efter att 

den frivilliga revisionen avskaffades. Skatteverket har nu möjligheter att själva gå in i 

företagens bokföring under beskattningsåret, vilket möjliggjorts genom förändringar i 

beskattningsområdet. Denna förändring menar kvalitetsutvecklaren gör att de nu själva kan 

utföra det revisorn gjorde tidigare, då revisorn kommer in i ett senare skede av bokföringen. 

Den största delen av kontrollen görs löpande under året vilket myndigheten nu kan sköta 

själva i och med den nya lagen till skillnad från innan då det var revisorn som gjorde detta och 

skulle bistå med att korrekta uppgifter presenterades för Skatteverket. 

 

Respondenten lägger vikt på att det enda verktyget som egentligen är en direkt följd från 

avskaffandet av revisionsplikten är de enkla kontrollerna som görs innan avslutat 

bokföringsår, vilket är en kontroll för att säkerställa uppgifterna som företagen lämnar. 

                   

Kvalitetsutvecklaren beskriver vidare att insatserna på Skatteverket inte behövt utökas utifrån 

kontrollnivåns perspektiv. Efter den frivilliga revisionen fick kvalitetsutvecklaren ett uppdrag 

att genomföra kontroller med hjälp av det nya verktyget. Målgruppen som valdes ut blev 

nystartade företag, då respondenten menar att de såg en högre risk bland dessa företag och 

deras val att inte ha revisor. 
 

“Det är lättare att starta ett bolag och inte anlita en revisor än att för ett befintligt bolag 

avdeklarera en befintlig revisor” 

 

Till myndigheten kom även ett nytt verktyg i form av upplysningsrutor i deklarationerna, där 

företagen ombads notera om revisor eller redovisningskonsult varit närvarande vid 

framtagandet av årsredovisningen. Kvalitetsutvecklaren beskriver att dessa rutor inte används 

i deras arbete i någon vidare utsträckning och detta med grund i svårigheten med att validera 

vem som givit stöd åt redovisningen. Problematiken ligger därmed i att veta vem som fyllt i 

rutan och om denne är kvalificerad till det. Respondenten menar att tanken med 

upplysningsrutorna från start var att med hjälp av dessa kunna kartlägga hur det ser ut i 

företagens deklarationer rörande om de valt att ta hjälp av revisor eller redovisningskonsult 
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trots slopandet. Kvalitetsutvecklaren beskriver att diskussioner förts rörande huruvida dessa 

rutor ska finnas kvar eller ej, då det är ett extra moment som inte används i någon större 

utsträckning. 

4.7 Strateg 

Skatteverkets hjälp av externrevisorer i kontrollarbetet  

Strategen på Skatteverket beskriver externrevisorns roll som ett led till att de blir mer rätt i 

företagens årsredovisningar. Detta menar respondenten att de på myndigheten värdesätter, då 

alla åtgärder som bidrar till att bokföringen och beskattningen blir korrekt är positivt ur deras 

synvinkel. 

 

I Skatteverkets kontrollverksamhet beskriver strategen att orena revisionsberättelser kan 

användas i deras urval rörande vilka företag som ska granskas. Detta vägs samman med 

flertalet andra parametrar och respondenten förklarar att myndigheten tillämpar ett så kallat 

riskbaserat urval. Detta urval är grundat på all information de besitter om företagen, där orena 

revisionsberättelser är en av informationskällorna. Revisionsberättelser som inte har någon 

anmärkning och därmed benämns som rena är ingenting som strategen framhäver som 

behjälpligt i dess arbete. Externrevisorns utlåtande används därmed endast som grund till de 

urval Skatteverket gör vid en oren revisionsberättelse och respondenten förklarar att de endast 

har direkt kontakt med den externa revisorn om denne är ombud till företaget. 

 

Förändring av kontrollarbetet i och med lagen om frivillig revision   

Strategen poängterade att Skatteverkets arbete endast förändrats genom möjligheten till 

löpande bokföringskontroller under året hos företagen. I övrigt så menar respondenten att de 

inte kunnat se någon annan större förändring som de kan härröra till revisionspliktens 

avskaffande. 

4.8 Analytiker 

Skatteverkets hjälp av externrevisorer i kontrollarbetet  

För analytiker betyder begreppet externrevision att redovisningen blivit granskad, vilket i sin 

tur ses som en kvalitetssäkring. Till Skatteverket menar analytikern att externrevisorn bidrar 

med information genom de orena revisionsberättelserna och ett tecken på att det finns ett 
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bokslut inlämnat. I överlag har en analytiker dock inte någon kontakt eller använder sig av 

externrevisorns material i någon större utsträckning i sitt egna arbete på verket. 

 

På Skatteverket används externrevisorns uttalanden som en grund i deras urval vid kontroller. 

Detta genom att de orena revisionsberättelserna används exempelvis vid skatterevisioner och 

fungerar där som en riskindikator i kontrollen. De orena revisionsberättelserna och revisorns 

utlåtande beskrivs därmed som en del i deras riskarbete. 

 

Förändring av kontrollarbetet i och med lagen om frivillig revision 

Efter den frivilliga revisionen infördes i Sverige år 2010, förklarar respondenten att 

åtgärderna som genomfördes var att de löpande bokföringskontrollerna sattes in som ett extra 

verktyg i deras kontrollarbete. Respondenter beskriver att verktyget skulle användas och 

används för att se till att bokföringen håller en viss status hos företagen och är inriktade 

främst på nystartade företag. Analytikern beskriver att deras avdelning inte har behövt 

förändrat sitt arbetssätt på något sätt sedan lagkravet trädde i kraft, dock så har de genomfört 

en analys inom området och ska genomföra en uppföljande utvärdering av den frivilliga 

revisionen samt dess effekter. 

 

Något som också tillkom vid lagen var upplysningsrutorna på deklarationerna, där företagen 

ska uppge om revisor eller redovisningskonsult varit med och upprättat bokslutet. Analytikern 

förklarar att dessa rutor har fungerat bristfälligt sedan införandet. Rutorna har varit 

ofullständigt eller felaktigt ifyllda vid startskedet. Dock så har Skatteverket nu sett en 

förbättring och ökat användbarheten av dessa något. 

 

Analys av frivillig revision 

Analytikern beskriver att de genomförde en analys under år 2014-2015 där de studerade 

lagförändringen utifrån olika perspektiv, däribland vilka företag som valt bort revisorn. 

Respondenten förklarar att de kunde se att det var många av de nystartade som valt bort 

revisorer samt att bland de äldre och mer etablerade företagen så hade relativt få avsagt sig 

dessa. 

 

I analysen beskriver analytikern att de studerade en eventuell effekt på skatteundandragandet, 

vilket visade sig vara svårt att fastställa och leda i bevis. Resultatet av studien var i första 

skedet att ett samband fanns mellan bortval av revisor samt sjunkande nettoomsättning. Dock 
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vid djupare analys fastslogs det att nettoomsättningen redan hade haft en negativ utveckling 

redan innan lagförändringen och möjligheten att välja bort revisorn. Slutsatsen blev därmed 

att några säkra samband mellan skatteundandraganden och de som valt bort revisor inte 

kunnat fastställas. 
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5 Analys 

I detta avsnitt kopplas den teoretiska referensramen samman med det empiriska underlaget 

som framgått i studien. Det börjar med en analys kring Skatteverkets nytta av revision och 

sedan en analys kring förändrat arbetssätt. För att analysera det förändrade arbetssättet hos 

Skatteverket har vi valt att utarbeta analysen efter compliance pyramidens grundsteg. Detta 

för att myndigheten tidigare använt denna modell samt för att den grundligt redogör för hur 

arbetet med att förebygga felaktiga skattebeteenden sker. Analysavsnittet börjar med en 

analys av Skatteverkets hjälp av externrevisorn i sitt arbete och sedan påvisas förändringen 

av arbetet. Det illustreras även två olika pyramider för vardera del. 

5.1 Skatteverket, en intressent till revision 

Skatteverkets medarbetare i de olika avdelningarna framförde en samlad positiv bild till 

revision och reviderade underlag vilket i sin tur kan sammanföras med vad Carrington (2014) 

presenterade rörande att intressenter till företagen ofta har en positiv inställning till detta. I 

tidigare studier av Fassin (2009) har det kartlagts att företagen måste anpassa sig till många 

intressenter och Collis (2010) menade på att skattemyndigheterna är en av de största 

intressenterna till revision. Intressentteorin bekräftas härmed då respondenterna på 

Skatteverket uttryckligen beskrev ett intresse till revision och reviderade underlag. 

Beskrivningen av revisorn som något positivt bekräftar även Lennox & Pittmans (2011) 

påstående om att en revisor sänder ut positiva signaler till företags intressenter. 

5.1.1 Skatteverkets hjälp av revision 

Samtliga respondenter i studien beskriver att de har nytta av korrekta redovisningar och 

deklarationer från företagen. Under intervjuerna framkom det att respondenterna beskrev 

revisorn som en kvalitetsstämpel vilket även Carrington (2014) beskriver i teorin om 

förbättring. Under intervjuerna nämndes det dock att alla revisorer inte gör rätt vilket då inte 

utgör en fullständig säkerhet till att generera högre kvalitet på årsredovisningarna vilket 

tidigare studie av DeFond et al (2002) menar kan ha sin grund i att revisorn i samtliga fall inte 

är oberoende.  
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I en utvärdering av Norge (Langli 2015) framgick det att kvaliteten hade minskat för företag 

som valt bort revisorn och inte tagit hjälp av en redovisningskonsult. I Sverige har det dock 

inte gått att säkerställa att kvaliteten minskat för företag som valt bort revisor vilket framkom 

i intervjun med analytikern, detta med anledningen att det inte finns tillräckligt med material 

både innan och efter revisionspliktens avskaffande som går att jämföra på ett tillförlitligt sätt. 
 

I intervjuerna framhävde respondenterna den samlade bilden om att en externrevisor hjälper 

till i deras arbete, men i olika utsträckning beroende på deras skilda arbetsroller. 

Respondenterna förklarade att revisorn ger en kvalitetssäkring, fungerar som en oberoende 

granskning vilket ökar tryggheten och skapar trovärdighet. Att Skatteverket ser revisorn som 

en säkring för kvalitet bekräftar Carringtons (2014) teori om försäkring som beskriver att 

revisorn fungerar som en garanti för företagens intressenter.  
 

Sektionschefen på verket beskrev att trovärdigheten höjs till de företag som har en 

externrevisor. Ur den aspekten skapas därmed legitimitet för företag med revisorer hos 

myndigheten, vilket Deegan et al (2002) och Carrington (2014) belyste rörande 

legitimitetsteorin där han förklarade att en revisor kan skapa legitimitet hos företags 

intressenter. Något som tipskoordinatorn även framhävde i intervjuerna var att när en revisor i 

en revisionsberättelse anmärkt kraftigt, signalerar detta om oråd och ses ur 

kontrollverksamheten som en varningssignal. Detta kan sammanföras med att de med revisor 

erhåller högre legitimitet, på grund av att grundinställningen hos respondenten visat sig vara 

att de har hög tilltro till revisorer och att det bör höja kvaliteten på årsredovisningen. Dock så 

framkom det information om att Skatteverket inte gör någon skillnad på företag med eller 

utan revisor i dess kontroll- och utredningsarbete.  
 

Skatterevisorn beskrev att revisorn ger trygghet för deras roll som oberoende granskare samt 

att en dialog möjliggörs mellan företaget, revisorn och myndigheten. Tipskoordinatorn samt 

utredningsledaren för revision menar att de orena revisionsberättelserna är till stor hjälp i 

deras utrednings- och kontrollarbete då de bidrar med utredningsbara tips. Det framgick även 

i intervjuerna att de inte endast är de civilrättsliga rapporterna som är av nytta för 

myndighetens arbete, utan de använder även de inofficiella rapporterna som hjälpmedel till 

granskning och utredningsarbetet.  
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Utöver de orena revisionsberättelserna så beskrev respondenterna att en dialog möjliggörs 

mellan parterna vilket kan förknippas med att medarbetarna på Skatteverket upplever en 

minskad informationsasymmetri i dessa fall. Informationsasymmetri beskrivs av An, Davey & 

Eggleton (2011) som en teori där den ena parten har informationsövertag mot den andra och 

att detta informationsövertag kan minskas med hjälp av en revisor (Knetchel et al 2008; 

Tabone & Baldacchino 2003). Vid närvaro av revisor återfinns alltså information om 

företaget som annars troligtvis inte skulle framkommit för verket menar respondenterna och 

därmed erhålls nytta i form av utökat informationsutbyte. På de övriga avdelningarna på 

verket beskrevs det att någon löpande kontakt inte finns mellan dem och externrevisorn, men 

att de har möjlighet att kontakta dessa då företagen ber Skatteverket om de. Att denna 

möjlighet finns kan även sammanföras med minskad informationsasymmetri, genom att 

felaktigheter som inte företaget själva kan förklara eller oklarheter kan redas ut direkt mellan 

myndigheten och revisorn själv.  

 

Skatteverket med hjälp av externrevisorns utlåtande får tillgång som nämnts ovan till 

information från revisorn och respondenterna på Skatteverket förklarade under intervjuerna 

att de orena revisionsberättelserna används som indikatorer och riskindikatorer till deras 

kontrollarbete och att revisorns utlåtande används som en del i deras riskarbete. Detta belyser 

att revisorns utlåtande används samt att informationen de delger därmed är av intresse och 

nytta för myndighetens utredningsarbete. Även fast det empiriska resultatet inte kan bevisa att 

det ej blir felaktigheter när revisorn finns på ett företag så framkommer det att 

anmärkningarna är behjälpliga och underlättar Skatteverkets arbete. Respondenterna 

förklarade också under intervjuerna att de rena revisionsberättelserna kan vara till viss hjälp i 

deras arbete i den utsträckning att de påvisar att allt ser bra ut och fungerar därmed som en 

indikator på att allt i redovisningen är okej.  

 
5.1.2 Att revisorn skapar värde för myndigheten, endast en norm eller verklig 
nytta?  

Den ovanstående grundbilden respondenterna från myndigheten presenterade kan 

sammankopplas med den delen av teorin som Deegan et al (2002) talar om gällande normer 

och krav som samhället ställer på dem. Myndigheten speglar en bild av en positiv inställning 

till en externrevisor, vilket även återfinns i deras remissvar rörande revisionspliktens 

avskaffande. Detta kan ses som en förväntning samhället samt Skatteverket har på företagen 
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och även på revisorn. Genom bland annat detta är det troligt att företagen finner nytta av 

revisorer för att tillfredsställa dess intressenter och möta deras förväntningar, detta är i likhet 

med vad Carrington (2014) förklarade om att en revisor kan vara av värde till företagen då 

intressenter efterfrågar revision. Collis (2010) förklarade även att företag som väljer att 

använda sig av revisorer kan tillges större förtroende, vilket de empiriska resultaten i denna 

studie även tyder på då de finns en grundinställning om revisorns positiva egenskaper. Dock 

finns ingen koppling mellan detta och Skatteverkets urvalsarbete, då detta sker på samma 

premisser och grunder oavsett närvaro av revisorer eller ej hos företagen. 
 

5.2 Förändrat arbetssätt 

Skatteverkets kontrollarbete innan lagen om frivillig revision  

Compliance pyramiden tar fasta på en uppdelning av skattebetalarna efter deras olika 

skatteattityder som sammanförs med olika möjligheter för myndigheten att bistå med hjälp till 

de olika attityderna. En av respondenterna förklarade att myndighetens kontrollarbete delar 

upp skattebetalarna i två ben, vilket kan liknas vid pyramidens uppdelning. Det ena benet 

representerar oseriösa företag och det andra av seriösa, i det första fallet har myndigheten 

vetskapen om att de är oseriösa samt i sistnämnda vet de det omvända. Enligt compliance 

pyramiden kan skattemyndigheters arbete tydas utifrån fyra olika steg där första steget 

benämns som “use full force of the law”. Detta steg översatt till Skatteverkets arbete är deras 

sätt att genomföra grundkontroller genom maskinella urval av årsredovisningarna och där 

inga extra kontroller sker om allt ser bra ut. Nästa steg i pyramiden benämns som “deter by 

detection” vilket kan sammanföras med dess informationsträffar och anordnade möten med 

handläggare. Slutligen sammankopplas det översta steget “make it easy” till myndighetens 

arbete med utökade kontroller genom möjlighet till skatterevision, erläggning av vite, 

skadestånd mot de företag som inte följer lagen. Under intervjuerna framgick det att detta 

arbetssätt är något som funnits med sedan länge inom myndigheten och att externrevisorns 

arbete till detta ses som ett komplement av många i myndighetens kontroll- och 

utredningsarbete.  
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Figur 5. Förändrat arbetssätt (Egenupparbetad 2017) 
 

Skatteverkets kontrollarbete efter lagen om frivillig revision  

Gooderham (2004) och Cassel (1996) beskrev i sin forskning att de som äger små företag 

ibland saknar ekonomiska färdigheter och kunskaper. Detta är i enlighet med vad 

respondenterna berättade om bokföringens status i de små företagen, där det framgick att 

Skatteverkets erfarenhet var att kvaliteten på årsredovisningarna var sämre i de små i 

jämförelse med övriga. Dessa företag kan därmed anses behöva mer assistans och vägledning 

i deras framställning av finansiella rapporter. Detta belyste respondenterna från Skatteverket 

genom att förklara att det är viktigt att ge små företag rätt verktyg för att underlätta arbetet 

och möjligheten att göra rätt. Denna tanke återspeglas även i Danmarks motsvarighet till 

Skatteverket vilka också valde att införa nya verktyg till de små företagen sedan deras 

revisionsplikt avskaffades. Ovanstående resonemang kan översättas till compliance model och 

steget “Assist to comply” vilket beskriver att Skatteverket ska ge företagen redskap att göra 

rätt för sig mot de som hamnar på steget “Try to, but don´t always succeed”, vilket är de som 

har viljan men inte alltid besitter korrekt kunskap.  
 

Skatteverket har även innan lagförändringen arbetat med informationsträffar men har nu 

utökat dessa och infört träffar dit företag är välkomna för att utveckla sina kunskaper, även 

detta för att hjälpa företag att göra rätt från början. Detta är ett arbete de gör med önskan om 

att öka förtroendet hos företagen samt öka viljan att göra rätt. Här vill myndigheten 

tillhandahålla information och vägledning för att underlätta för företagen. Detta är liknande 

insatser med vad både Norge och Danmark tagit till i dess respektive skattemyndigheter. I 
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utredningen av Langli (2015) gällande Norges frivilliga revision presenterades resultat 

rörande anställdas upplevelser om att mer tid lades på vägledning för de små företagen och att 

företagen nu aktivt väljer att kontakta skattemyndigheten för rådgivning. Detta tillsammans 

med det empiriska resultatet vår studie kom fram till rörande att informationsträffarna behövts 

utökas sammanförs med att revisorns roll som förbättring (Carrington 2014) nu förflyttats från 

revisorn till skattemyndigheterna. Informationsträffarna kan kopplas till steget i compliance 

pyramiden som heter “Assist to comply”, vilket innebär att hjälpa de företag som vill göra 

rätt, men som har brister i sina kunskaper.  
 

Efter att lagen om revisionsplikt avskaffades år 2010 tillkom ett nytt verktyg till 

myndighetens verktygslåda. Detta kallas “löpande bokföringskontroll” vilket samtliga 

respondenter berättade om. Respondenterna förklarade att verktyget möjliggjort att 

myndigheten nu kan gå in i företag redan från start och bistå med bokföringshjälp. 

Bokföringshjälpen är till för att minska felaktigheterna i redovisningen och hjälper 

Skatteverket i sitt arbete. Detta kan därför sammanföras med steget “Assist to comply” i 

pyramiden. Genom att myndigheten nu själv kan gå in i företagens årsredovisningar löpande 

under året menade kvalitetsutvecklaren att detta medfört att de till viss del nu kan göra arbetet 

som en externrevisor gjorde tidigare. Utifrån detta dras sambandet till att myndigheten nu 

tagit över externrevisorns roll som förbättring för företagen (Carrington 2014), då de med sin 

hjälp kan bidra till att årsredovisningarnas kvalité höjs.  

 

Utöver den löpande bokföringskontrollen tillkom även ett annat nytt verktyg i form av en 

upplysningsskyldighet, där företagen skulle upplysa om revisor eller redovisningskonsult 

närvarat vid upprättandet av årsredovisningen. Dessa upplysningsrutor berättar 

respondenterna inte ger någon vidare hjälp till dess arbete då de finns brister rörande att 

rutorna inte fylls i korrekt och analytikern nämnde i empirin att rutorna fungerat bristfälligt 

sedan införandet vilket kan sammanföras med steget i pyramiden “Try to, but don´t always 

succeed” där skattebetalarna försöker göra rätt för sig men trots detta ibland misslyckas. Detta 

verktyg hamnar för Skatteverkets del på steget ”Assist to comply”. 

 

Kvalitetsutvecklaren beskriver att dessa rutor inte används i deras arbete i någon vidare 

utsträckning och detta med grund i svårigheten med att validera vem som givit stöd åt 

redovisningen. Problematiken ligger därmed i att veta vem som fyllt i rutan och om denne är 

kvalificerad till det. Respondenten menar att tanken med upplysningsrutorna från start var att 
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med hjälp av dessa kunna kartlägga hur det ser ut i företagens deklarationer rörande om de 

valt att ta hjälp av revisor eller redovisningskonsult trots slopandet. Kvalitetsutvecklaren 

beskriver att diskussioner förts rörande huruvida dessa rutor ska finnas kvar eller ej, då det är 

ett extra moment som inte används i någon större utsträckning. 
 

De nya verktygen används mest mot nystartade företag och med störst intensitet under de två 

första verksamhetsåren. Detta kan sammanföras med regeringens kommentar kring att 

kvaliteten på årsredovisningarna skulle sjunka bland de som valde bort revisor och på grund 

av de låga gränsvärdena så skulle dessa bestå av nystartade företag. Detta har även visat sig 

vara något som Skatteverkets motsvarighet i Danmark valt att göra (Erhvervs- og 

Selskapsstyrelsen 2014). 
 

Den frivilliga revisionsplikten har medfört att Skatteverket förändrat sitt sätt att arbeta främst 

inom pyramidens “Assist to comply”. Detta i form av upplysningsskyldigheten, löpande 

bokföringskontrollen samt utökat informationsträffarna med ett större fokus på nya företag. 

 

 
Figur 6. Förändrat arbetssätt (Egenupparbetad 2017) 
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6 Slutsats 

Slutsatserna av studien presenteras kopplat till frågeställningen och studiens syfte. 

Studiens syfte är att ge förståelse för om och i så fall hur Skatteverkets kontrollarbete har 

förändrats efter revisionspliktens avskaffande samt att visa om Skatteverket har nytta av 

revision i sitt dagliga kontroll- och utredningsarbete.  

 

Efter lagen om frivillig revision trädde i kraft år 2010 tillkom det två nya verktyg för 

Skatteverket att arbeta med, löpande bokföringskontrollen samt upplysningsrutorna i 

deklarationerna. Det nya kontrollverktyget löpande bokföringskontroll har medfört att 

Skatteverket nu själva kontrollerar och hjälper till med delar i bokföringen hos de små 

företagen som tidigare var externrevisorns arbete. Upplysningsrutorna förklarades till en 

början som ett hjälpmedel till Skatteverkets arbete med grund i att fungera som en källa till 

information om vilka företag som tagit hjälp av revisor, redovisningskonsult eller upprättat 

redovisningen själv. Dessa rutor har dock resulterat i ett annat resultat än väntat och i 

dagsläget förs diskussioner om dess existens.  

 

Myndigheten har även informationsträffar till hjälpmedel i deras förebyggande arbete, dessa 

har funnits redan innan lagförändringen men har i och med den fått ytterligare ett tema. 

Resultatet av studien visar att myndigheten i dessa möten lägger större fokus på att hjälpa 

företagen till att göra mer rätt från början med syfte att uppnå mer korrekta redovisningar.  

 

Slutsatsen om verkets nytta av revision grundar sig på att myndighetens olika avdelningar 

erhåller hjälp av de orena revisionsberättelserna i dess kontroll- och utredningsarbete. 

Revisionsberättelserna ses som indikatorer till Skatteverkets arbete och är en av flera aspekter 

som hjälper till i deras dagliga verksamhet. Resultatet tyder dock även på att 

revisionsberättelser används i olika stor utsträckning beroende på avdelning på myndigheten, 

där de som arbetar aktivt med granskning och kontrollarbetet erhåller störst nytta.  
 

Utifrån teorin om informationsasymmetri dras slutsatser om att Skatteverket erhåller nytta av 

revisorn genom att denne har lagkrav på sig att lämna information om granskningen av 

företagens årsredovisningar. Genom detta skapas minskad informationsasymmetri mellan 
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företagen och Skatteverket som intressent. Av vikt är det dock att minnas att revisorer inte 

alltid lämnar den information som lagen säger samt att dessa både omedvetet eller medvetet 

väljer att göra fel i revisionsberättelserna, vilket kan ses som ett tecken på att nyttan inte blir 

fullkomlig.  
 

Studiens resultat visar att Skatteverket värdesätter närvaro av revisor genom att det skapar en 

tilltro till företagen. Detta styrker legitimitetsteorins påstående om att en externrevisor kan 

skapa legitimitet hos företags intressenter. Skatteverkets respondenter påpekade att en 

revisors uttalande ses som en varningssignal om det handlar om allvarliga anmärkningar i 

bokföringen, vilket i sin tur underlättar myndighetens arbete då dessa anmärkningar ses som 

utredningsbara tips. Denna tilltro som respondenterna talade om grundar sig i att en revisor 

har lagkrav på sig och därmed bör göra rätt samt att detta indirekt skapar högre kvalitet på 

företagens redovisningar. Detta är dock något som vi inte kunnat säkerställa i vår studie då 

några siffror från Skatteverket rörande hur förändringen av kvaliteten visat sig vara i 

årsredovisningarna inte är presenterade då data med ett längre tidspann krävs för att 

säkerställa trovärdigheten i utredningen.  
 

Utifrån ovanstående resonemang kan det slutligen konstateras att nya verktyg tillkommit som 

följd av lagförändringen men att Skatteverkets kontrollarbete i det stora hela inte har 

förändrats märkbart. Detta då grunderna i kontrollarbetet i form av maskinell kontroll, utökad 

kontroll och skatterevision fortfarande finns kvar och fungerar på samma sätt som innan. Men 

verktygen kan ses som två ytterligare komplement till den stora verktygslådan. Detta resultat 

av lagen om frivillig revision liknar våra nordiska grannländers, där Erhverv- og 

Selskapsstyrelsen (2014) införde ett nytt rapporteringsverktyg som skulle förenkla de små 

företagens rapportering och ett ökat fokus på vägledning och information som de anställda i 

Norge upplevt (Langli 2015).  

 

Det kan även konstateras att externrevisorn fungerar som ett hjälpmedel till myndighetens 

utrednings- och kontrollarbete men till olika stor utsträckning i de olika avdelningarna och i 

många avdelningar verkar myndigheten ha större nytta av utvecklingen av egna 

kontrollverktyg och utredningsmetoder än externrevisorns arbete.  
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7 Slutdiskussion 

I detta avsnitt genomförs en avslutande diskussion om ämnet och resultaten som framkommit i 

studien. 

 

De nya verktygen som Skatteverket behövt sätta in på grund av avsaknaden av 

kontrollmomentet revisor anser vi kan sammanföras med att dessa tagit över revisorns roll 

som förbättring. Genom ökat fokus på informationsträffar som genererar kunskap om 

redovisning för nystartade företag och utökade kontroller tar nu myndigheten en aktivare roll 

och fungerar som ett bollplank och kvalitetsförbättrare för företagen. Detta anser vi 

myndigheten både behövt och till viss del aktivt valt att göra då det gynnar både dem och 

företagen om redovisningen blir korrekt från start. För de nystartade företagen och de små 

företagen som valt bort revisorn saknas nu rollen som försäkring mot intressenterna som 

revisorn annars medför. Vi anser att myndigheten såg och ser revisorn som en försäkring för 

företagen och deras årsredovisningar. Detta med grund i att de redan i remissyttrandet för 

lagen uttryckte sig negativa till avskaffandet och att de såg faror i revisorns frånvaro, samt att 

respondenterna i studien hade den samlade bilden av revisorn som trygghet, 

kvalitetsförbättrare och extra kontroll. 

 

Att Skatteverket har riktat sina insatser i form av löpande bokföringskontroll och 

informationsträffar mot de nystartade företagen kan ha sin grund i att regeringen uttryckte en 

oro om sämre kvalité i årsredovisningarna vilket detta verktyg har en förhoppning om att 

motverka. Ytterligare en anledning till att Skatteverket valt att rikta dess kontroller mot främst 

de nystartade företagen kan tänkas bero på att antalet orena revisionsberättelser är som störst 

bland de små företagen. Att de är nystartade sammanför vi med att de är små. Vi ser därmed 

att det finns ett samband med det respondenterna lyfte fram gällande att de upplevt att flest fel 

görs bland de små och nystartade företagen. Vi finner det därmed relevant att Skatteverket 

valt att rikta sina insatser mot dessa företag. Vi finner det även av vikt att myndigheten visar 

att det gör något åt de som har ett felaktigt beteende. Då detta signalerar viktiga budskap till 

de nya företagen samt är viktigt för att möjliggöra förflyttning av företag med felaktiga 

beteenden nedåt i compliance pyramiden. 
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Frågan är då om de små företagen utan revisor i större utsträckning väljs ut för kontroll än de 

med revisor? Under intervjuerna framkom det av medarbetarna på Skatteverket att 

trovärdigheten höjs till företag som har en externrevisorn, men det kom även fram att de 

behandlar de med revisor och utan på samma sätt i dess kontroll. Detta visar på att 

myndighetens åsikter går isär och det är något vi empiriskt alltså vill påstå inte stämmer. Så 

har det verkligen någon betydelse om de har revisor eller inte eftersom alla går igenom 

samma slags kontrollsystem oavsett? 

 

En fråga som då vidare uppstår är om revisorn medför den nytta som Skatteverket påstår? Vi 

anser med hjälp av teorier att revisorn har en betydande roll för myndigheter på grund av att 

revisorer fungerar som en extra kontroll och de orena revisionsberättelserna hjälper 

Skatteverket i dess utredningsarbete. Denna extra kontroll som revisorns medför tyder på att 

företagets redovisning är korrekt och är upprättade i enlighet med lagar och regler. Men i och 

med att det finns revisorer som inte lämnar in företagens orena revisionsberättelser så medför 

det en osäkerhet i om revisorn är så pålitlig och har sådan trygghet som teorin vill spegla. 

Eftersom denna osäkerhet även finns bland de företag som har revisor så kan revisorns nytta 

till viss del ifrågasättas.  

 

Rörande resultatet om att medarbetare på Skatteverket upplevde att närvaro av revisor kan 

medföra ökat informationsutbyte kan även vara en viktig aspekt att ha i åtanke. För företagen 

utan externrevisor öppnas en väg att undanhålla information från Skatteverket, som annars 

skulle ha framkommit i form av en anmärkning från revisorn i dess revsionsberättelse. 

Externrevisorerna gör dock inte heller alltid rätt och därför är inte informationen till 100 

procent tillförlitlig. Detta medför i sin tur att Skatteverket ändå måste kontrollera företags 

årsredovisningar i sin egen kontroll.  

 

Trots ovanstående resonemang visar det empiriska resultatet i denna studie att samtliga 

respondenter värdesätter revisorn och har inställningen till att denna är en kvalitetsförbättrare 

och ger en grundläggande trygghet till företagens årsredovisningar. Att medarbetarna 

värdesätter externrevisorn och anser att det ger en trygghet kan dock vara baserad på en 

känsla och inte har en direkt koppling till att denne verkligen skapar nytta för myndigheten. 

Att studiens slutsats ändå ställs till att myndigheten har nytta av externrevisorer baseras 

därmed mer på den empiriska delen av resultatet som framhäver hur det dagliga arbetet 

förenklas samt underlättas för de olika avdelningarna på myndigheten. 
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I denna studie finner vi vissa av de nya verktygen som infördes som nödvändiga, men har 

även funnit förbättringspotential rörande upplysningsskyldigheten. I empirin finner vi belägg 

för att denna information på deklarationerna inte används speciellt mycket i kontroll eller 

utredningsarbetet. Respondenterna uttryckte även synpunkter om att upplysningsskyldigheten 

inte sköts av företagen och därmed inte är någon information de till fullo kan lita på. Vi ställer 

då oss frågande rörande rutornas relevans i arbetet? Om dessa rutor ska vara användbara krävs 

det att Skatteverket har tydligare framtoning rörande vad dessa är till för. Detta för att om 

verktyget ska fungera krävs det att företagen fyller i rutorna rätt och om informationen trots 

detta ändå inte betraktas i någon större utsträckning av medarbetarna ställer vi oss frågande 

till dess relevans. 

 

Utifrån ovanstående resonemang rörande Skatteverket kan det te sig troligt att dess farhågor i 

och med reformen till viss del varit överskattade. Detta då deras arbete inte förändrats särskilt 

mycket samt på grund av att vissa verktyg tillkommit på grund av oro. Detta med grund i att 

de från början hade en negativ syn på lagen. Eftersom myndigheten inte gjort någon grundlig 

och större utredning rörande den frivilliga revisionen antar vi att detta kan vara en anledning 

till att Skatteverkets inställning till lagen lever kvar. Då Skatteverket hade en rädsla innan 

reformens införande ser vi det som en brist att någon större uppföljning inte skett från 

myndighetens sida, detta borde ligga i deras intresse speciellt när diskussioner nu även förs 

rörande höjda gränsvärden. 
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8 Förslag på vidare forskning 

Här plockar skribenterna av denna studie fram förslag på vidare forskning som är av intresse 

att studera vidare på. 
 

Efter att ha studerat området så finner vi det intressant att genomföra en liknande studie men med flera 

intressenter. En sådan studie skulle bidra med en bredare bild av huruvida reformen påverkat 

de närmaste intressenterna till företagens årsredovisningar och få en tydligare bild av 

huruvida närvaron av revisor eller ej spelar roll. 
 

Då datan som behövs för att generera trovärdiga och rättvisa resultat rörande huruvida 

skattefelen ökat eller minskat sedan lagen om frivillig revision så anser vi att detta kan vara 

ett forskningsområde att fånga upp i framtiden då grunddata tagits fram. 

Forskningsutgångspunkt kan då vara att mäta hur skattefelen förändrats och ställa detta i 

relation till den eventuella nyttan som revisionen medför.  
 

Det vore även av intresse att genomföra en komparativ studie över Norge, Danmark och 

Sveriges avskaffande av frivillig revision. Har effekterna visats sig bli detsamma i de olika 

länderna eller vad skiljer sig åt? Detta förslagsvis när även statistik presenterats från 

Skatteverket i Sverige. 

 

Ett annat förslag för framtida studier är att se huruvida Skatteverket ställer sig till de 

eventuellt ytterligare höjda värden för den frivilliga revisionen och se om åtgärderna planeras 

annorlunda inför detta. Kommer den frivilliga revisionen för fler företag innebära nya 

utmaningar? Är inställningen annorlunda denna gång till skillnad från remissvaren som 

myndigheten svarade med inför lagen år 2010?   
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Bilaga 1      

Intervjufrågor 
 
Inledningsvis kommer intervjupersonerna ge information om vad undersökningen syftar 
till samt hur denna utförs. Vidare inleds samtalet med att informera respondenten om att 
deras deltagande är frivilligt och att de har möjlighet att avbryta intervjun när som helst 
under dess gång. Respondenten blir informerad om att informationen de delger endast 
kommer användas i forskningsändamålet. 
      
Allmänt: 
Vilken är din roll på Skatteverket? 
Hur länge har du arbetat på Skatteverket? 
Är det okej att vi spelar in samtalet? 
      
Nyttan med revision 
Vad betyder begreppet revision för er på Skatteverket?  
Bidrar en externrevisor med något till ert arbete? I så fall hur?  
Bidrar externrevisorn till att ert arbete förenklas eller försvåras? 
Om förenklas: Hur förenklas det? Vad medför revisorn till de små företagen?   
Om försvåras: Hur försvåras det?  
 
Skatteverkets kontrollverksamhet     
Kan du beskriva om och isåfall hur orena revisionsberättelser används/granskas i ert arbete?  
Kan du beskriva om och isåfall hur rena revisionsberättelser används/granskas i ert arbete?  
Används externrevisorns utlåtande i sin tur som grund i något urval ni gör? I så fall hur?  
Har ni någon kontakt med externrevisorn i ert arbete? Exempel vid urval, skatterevision?  
     
Förändring i och med lagen om frivillig revision    
Har ni (på handläggningen, revision, analysenheten?) behövt ta till några nya 
åtgärder/förändrat ert arbetssätt efter avskaffandet av revisionsplikten?  
Vilka/Hur? Exempelvis mer kontroller?   
Har ni behövt öka era insatser för att säkerställa att fel inte medföljer deklarationerna? 
Har ditt arbetssätt förändrats efter revisionspliktens avskaffande? Är det på grund av egna val 
eller har detta varit riktlinjer? 
Används upplysningsskyldigheten i kontrollverksamheten och i så fall hur? 
  
Avslutande       
Är det något du vill tillägga?  
Finns det möjlighet att återkomma med följdfrågor till dig?



	  

Bilaga 2 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 

 



	  

 

Bilaga 3 

Remissvar “Avskaffande av revisionsplikten för små företag” 
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