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Sammanfattning 
Magisteruppsats i redovisning 
 
Författare: Magnus Midgard och Sebastian Riddarström 
Handledare: Anders Grönlund 
Titel: Revisionen – vilken nytta har den för samhället? 
 
Bakgrund och frågeställning: De flesta medlemsländer i EU har undantagit de minsta 
aktiebolagen, de så kallade mikroföretagen, från lagstadgad revisionsplikt. Revisionens 
utformning har under senare år förändrats efter flertalet stora företagsskandaler vilket 
har lett till ökade revisionsarvoden för företagen. I mikroföretagen kan revisionens 
utformning ifrågasättas då ägare och företagsledning i de flesta fall är samma person, 
vilket gör att de ursprungliga argumenten för revisionsplikt faller då det inte finns någon 
informationsasymmetri mellan ägare och företagsledning. Samhället är genom 
myndighetsutövande en påtaglig intressent till mikroföretagen varför vi ställer oss 
följande forskningsfrågor: 

 Vilken nytta har intressenten samhället av revisionen? 
 Hur använder samhället informationen som revisionen ger?  

 
Syfte: Syftet med uppsatsen är att beskriva och förklara vad revisionsplikten för 
mikroföretag ger för nytta till intressenten samhället, avseende att hålla skattefelet på en 
så låg nivå som möjligt.  
 
Metod: För att besvara problemformuleringen har vi som författare genomfört 
personliga intervjuer med representanter från Ekobrottsmyndigheten och Skatteverket, 
vilka representerar intressenten samhället. En intervju har även gjorts med en 
auktoriserad revisor. En kvalitativ metod har använts i studien. Det empiriska materialet 
har analyserats mot den teoretiska referensram innehållande principal-agentteori, 
skattemoral, revisionens utformning och skattekontrollverksamheten. 
  
Resultat: Undersökningen visar att de undersökta myndigheterna har en varierad nytta 
av revisionen. Skatteverket har endast en liten nytta av revisionen genom 
tillgängligheten till orena revisionsberättelser som myndigheten tittar på, om ett företag 
har valts ut till fördjupad granskning. För den löpande kontrollverksamheten har 
revisionen emellertid inte någon betydelse. 
 
Ekobrottsmyndigheten anser att revisionen är ett viktigt instrument för att avhålla från 
ekonomisk brottslighet. Detta skulle förloras enligt myndigheten om revisionsplikten 
avskaffades för mikroföretag. Båda myndigheterna anser att revisionen ger en ökad 
kvalitet på redovisningen, vilken skulle försämras om revisionsplikten avskaffades.  

 



Abstract 
Masters Dissertation in Accounting 
 
Authors: Magnus Midgard and Sebastian Riddarström 
Supervisor: Anders Grönlund 
Title: Auditing – what utility does it have for society? 
 
Background and research questions: Most of the countries in the EU have excused 
the smallest joint-stock companies, the so called micro companies, from the compulsory 
auditing legislation. The design of auditing has led to increased auditing charges for the 
companies. In the micro companies, the design of auditing can be questioned due to the 
fact that the owner and company management is one and the same, which makes the 
original arguments for compulsory auditing defective because it does not exist any 
information asymmetric between owners and company management. Society is through 
authority practice an evident interest party to the micro companies and we therefore ask 
the following research questions: 

 How does society use the information given by the audit? 
 What utility from auditing have society as interest party? 

 
Purpose: The purpose of this paper is to describe and explain what the compulsory 
auditing legislation provides to society as interest party, regarding to keep the taxation 
fault as low as possible. 
 
Method: To answer the problem, we have as authors carried out personal interviews 
with representatives from the Swedish authority on economic crime and the Swedish tax 
authority, which represents society as interest party. An interview has also been done 
with a chartered accountant. A qualitative method has been used in the study. The 
empirical material has been analyzed against the theoretical frame of reference 
containing Principal-Agent theory, taxpayer morality, audit design and tax inspection 
activity.  
 
Results: The investigation shows that the examined authorities have a miscellaneous 
utility by the audit. The tax authority has only a small utility by the audit through the 
availability of an adverse audit report, if a company has been selected to a more 
profound review. However, the audit has no significance for the ongoing tax inspection 
activity.  
 
The authority on economic crime considers the audit to be an important instrument to 
prevent economical crimes. According to the authority, this would be lost if the 
compulsory auditing legislation was to be abolished for micro companies. Both the 
authorities consider auditing to result in an increased quality of the accounting, which 
would be deteriorated if the compulsory auditing legislation was to be abolished.
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Revisionen – vilken nytta har den för samhället? 

1. Inledning 
I uppsatsens första kapitel beskrivs uppsatsens bakgrund och problemformulering. 
Därefter presenteras uppsatsens syfte samt fortsatta disposition. 

1.1 Bakgrund 
Det har under många år varit obligatoriskt för aktiebolag att anlita en oberoende revisor 
som granskar företagets räkenskaper. Synen på en obligatorisk revisionsplikt för mindre 
aktiebolag har successivt förändrats inom den Europeiska Unionen (EU). Sverige är 
numera ett av få länder som inte har undantagit revisionsplikt för de minsta 
aktiebolagen, de så kallade mikroföretagen.1 Dessa bolag har en omsättning 
motsvarande högst tre miljoner svenska kronor och består i många fall av 
ensamföretagare.2 Debatten om ett slopande av revisionsplikten för dessa mikroföretag 
pågår för närvarande i Sverige, med näringslivets intresseorganisation Svenskt 
Näringsliv i spetsen.3 Nyttan med obligatorisk revision för småföretag uppväger inte 
kostnaderna menar organisationen.  Sverige får alltmer inslag av internationella regler 
som inte har med småföretag att göra och landet har ett från omvärlden avvikande 
system då vi har samma revisionskrav både för stora och små aktiebolag. Detta är en 
nackdel i den internationella konkurrensen, i de flesta andra länder har revisionsplikten 
avreglerats.4

 
Motivet för att ha kvar revisionsplikten är att revisionen är till nytta för ägaren samt för 
bekämpande av ekonomisk brottslighet.5 I en statlig utredning från 1983 (SOU 1983:36) 
förklarades det att en kunnig revisor är av stor betydelse för att motverka ekonomisk 
brottslighet i ett företag och att detta motiverar revisionsplikten.6 Emellertid står 
revisorerna endast för tre procent av anmälningarna till Ekobrottsmyndigheten7, men 
effektiviteten av revisorns arbete kan inte endast bedömas genom antalet anmälningar 
från revisorerna utan även i att dessa har påtryckningsmöjligheter mot klientföretagen.8

 
Kravet på att en oberoende part ska granska företagsräkenskaper växte fram i samband 
med att möjligheten gavs för personer utanför företagets omgivning att köpa andelar i 
företaget, utan att samtidigt vara aktiva inom organisationen. För att göra det möjligt för 
investerarna att känna en tilltro till den information som företagens ledning rapporterade 
till dessa krävdes att en oberoende person, en revisor, verifierade att företagets 
redovisning motsvarade den ekonomiska verkligheten.9 Det brukar i dessa sammanhang 
talas om principal-agent teorin. Ägarna (principalerna) övervakar företagsledningen 

                                                 
1 Halling (2005b) 
2 Norberg & Thorell (2005b) 
3 Norberg & Thorell (2005a) 
4 Precht (2005a)  
5 Norberg & Thorell (2005a) 
6 Precht (2005a)  
7 Ekobrottsmyndighetens årsredovisning 2005 
8 Andersson (2005) 
9 Artsberg (2003) 
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(agenten) så att principalens nytta maximeras. I teorin motsvarar inte  agentens 
egenintresse principalens, det vill säga att maximera företagets avkastning. Revisorn 
granskar därför företagets ekonomiska redovisning för att verifiera att agenten följer 
principalens instruktioner.10  
 
Efter flertalet redovisningsskandaler såsom Skandia, Prosolvia och Enron, har det 
diskuterats om revisorns arbete och påskriften av en ren revisionsberättelse verkligen 
säger något om hur företaget har förvaltats av företagsledningen.11 Skandalerna 
förhindras inte av att företagens räkenskaper var granskade av revisorer, då dessa inte 
lyckades identifiera den ekonomiska brottslighet som föregicks i företagen.12 
Revisionen kan dock anses medföra en kvalitetshöjning av företagens redovisning 
jämfört med om den inte skulle finnas. Detta eftersom att revisorn ska påtala 
felaktigheter och dessa påtalanden brukar företagen anpassa sig efter innan exempelvis 
Skatteverket får kännedom om felaktigheterna genom en oren revisionsberättelse.13 
Skattekontroll grundas inte på reviderade årsredovisningar, men det starka samband 
som råder mellan redovisning och beskattning gör ändå att i den del företagets 
räkenskaper utgör en del i skattekontrollen har revisionen stor betydelse. I Sverige 
uppgår skattefelet, det vill säga skillnaden mellan den skatt som skulle ha betalats enligt 
gällande lagstiftning om inga fel förekommit och faktiskt betald skatt, till drygt 100 
miljarder kronor.14

 
Revisorsprofessionen har bemött kritiken som riktats mot trovärdigheten av deras arbete 
med att försöka stärka sitt oberoende gentemot klienterna. Detta har de gjort genom att 
ändra utformningen av revisionen. Revisionsprocessen har blivit mer omfattande och 
har lett till högre revisionskostnader för företagen.15  
 

1.2 Problemdiskussion 
Företagens redovisning är en viktig informationskanal om företaget till dess omvärld. 
Årsredovisningen är ofta den enda ekonomiska information som många av företagens 
intressenter har möjlighet ta del av. Enligt intressentmodellen riktar sig företagens 
årsredovisning till intressentgrupper såsom ägare, långivare, kunder, leverantörer samt 
samhället. Dessa grupper måste uppleva en trovärdighet till den information som 
presenteras då många av intressenterna inte själva har möjlighet att verifiera den.16 
Revisionen är emellertid främst anpassad för företagens aktieägare enligt den tidigare 
diskuterade principal-agentteorin.17

                                                 
10 Khalil & Lawarrée (1995) 
11 Lundell (2002) 
12 Hallgren (2005) 
13 Precht (2005b)  
14 SKV 165 (2006) 
15 Norberg & Thorell (2005a) 
16 Smith (2000) 
17 Khalil & Lawarrée (1995) 
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För mikroföretagen råder det speciella förutsättningar jämfört med de större 
aktiebolagen. I de allra flesta mikroföretag är företagsledning och ägare samma person 
varför principal-agentteorin i dess ursprungliga form blir mindre relevant. Att ägaren 
behöver övervaka sig själv är knappast troligt. De ökade revisionskostnaderna efter den 
förändrade revisionsprocessen blir också mer märkbara för mikroföretagen då de har en 
relativt låg omsättning. Den genomsnittliga kostnaden för revisionen beräknas till cirka 
10 000 kronor per år vilket Svenskt Näringsliv anser vara för mycket för att motivera en 
revisionsplikt.18 Principalen anser att revisionen endast är motiverad då denne finner att 
nyttan överstiger kostnaden, vilket görs i större aktiebolag, medan detta kan diskuteras i 
mikroföretagen.19

 
För mikroföretag kan principalen ses vara en extern intressent till företaget, vilken 
övervakar att företaget sköter sina åtaganden och maximerar principalens intressen.20 I 
dessa företag, vilka har en lägre omsättning, förekommer det oftare ekonomisk 
brottslighet än i de större företagen vilket avspeglas av ett större skatteundandragande.21 
Detta beror till viss del av att de företagsekonomiska kunskaperna ofta är bristfälliga, 
men även rent kriminellt handlande. Detta medför att det kan bli mer felaktigheter i 
företagens bokföring och fler företagare kommer att göra sig skyldiga till 
bokföringsbrott om företagen inte övervakas av sin principal.22 Intressenten samhället 
kontrollerar aktivt att företagen följer gällande lagstiftning genom myndighetsutövning. 
De myndigheter som representerar samhället gällande skatteuppbörd och ekonomisk 
brottslighet är Skatteverket och Ekobrottsmyndigheten. Båda dessa myndigheter strävar 
efter att hålla skattefelet på en så låg nivå som möjligt och kan anses representera 
samhällets intresse av revisionen. 
 

1.3 Problemformulering 
Tidigare forskning om revisionens bidrag från andra länder har framförallt genomförts 
med undersökningar där fokus har legat mot efterfrågan av revision och där samhället 
som intressent endast spelat en mindre roll. Utifrån ovanstående resonemang i bakgrund 
och problemdiskussion ställer vi oss följande forskningsfrågor i uppsatsen: 
 

 Vilken nytta har intressenten samhället av revisionen? 
 Hur använder samhället informationen som revisionen ger?  

 

                                                 
18 Norberg & Thorell (2005b) 
19 Chow (1982) 
20 Collis et al (2004) 
21 Ekobrottsmyndigheten, rapport 2004:1 
22 Halling (2005a) 
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1.4 Syfte 
Syftet med uppsatsen är att beskriva och förklara vad revisionsplikten för mikroföretag 
ger för nytta till intressenten samhället, avseende att hålla skattefelet på en så låg nivå 
som möjligt.  
 

1.5 Uppsatsens fortsatta disposition 
 

2. Metod 
Vald forskningsmetod redovisas och det förs en diskussion om de gjorda valens påverkan på 
uppsatsen. Vidare klarläggs hur vi har gått tillväga för att uppnå vårt syfte. 

3. Teoretisk referensram 
Den teoretiska referensram som ligger till grund för uppsatsens fortsatta utförande presenteras; 
Principal-agentteori, teori kring revision samt skattemoral och faktorer som påverkar moralen. 
Dispositionen av detta och nästa kapitel följer den analysmodell som används i uppsatsen och 
presenteras i avsnitt 4.4.  

4. Revisionen & intressenten samhället 
De olika delarna i vår modell beskrivs; den lagstadgade revisionen, skattekontrollen och den 
ekonomiska brottsligheten samt skattefelet. Slutligen sammanfattas detta samt det föregående kapitlet 
och vår analysmodell presenteras i helhet. 

5. Empiri 
Intervjuerna och svaren som uppkommit under genomförandet av dem redogörs. En presentation av 
de organisationer våra respondenter arbetar inom återfinns som bilaga till uppsatsen. 

6. Analys 
Empirin analyseras utifrån den teoretiska referensramen, likheter samt skillnader belyses. 
Analysmodellen ligger till grund för strukturen i kapitlet. 

7. Slutsatser & avslutande diskussion 
Uppsatsens slutsatser presenteras inledningsvis, våra egna reflekterande åsikter återges därefter i 
form av en avslutande diskussion. Förslag till vidare forskning lämnas och en 
tillförlitlighetsdiskussion förs. 
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2. Metod 
I detta kapitel redovisas vald forskningsmetod samt en diskussion förs om de gjorda 
valens påverkan på uppsatsen. Vidare klarläggs hur vi har gått tillväga för att uppnå 
vårt syfte. Kapitlet avslutas med en kritisk diskussion kring gjorda metodval. 

2.1 Val av ansats 
Då syftet med uppsatsen är att beskriva och förklara vad revisionsplikten för 
mikroföretag ger för nytta till intressenten samhället, var vår ansats att se som 
deskriptiv. Denna ansats karaktäriseras av att det finns befintlig teoribildning på 
området och att målet med uppsatsen är att avbilda och skapa förståelse för ett redan 
existerande ämnesområde. Utgångspunkten ligger i teorin som sedan har kompletterats 
med vår empiri som består av personliga intervjuer.23

 

2.1.1. Vetenskapssyn 
 I uppsatsen har vi valt att inta ett i huvudsak hermeneutiskt förhållningssätt då vi avsåg 
att skapa en förståelse för hur revisionen är sammankopplad med Skatteverkets och 
Ekobrottsmyndighetens verksamhet. Det hermeneutiska förhållningssättet är väl lämpat 
för samhällsvetenskaplig forskning då den baseras på meningsfulla fenomen såsom 
muntliga yttranden och handlingar. En förekommande problematik inom 
samhällsvetenskaplig forskning är att vi tolkar sådant som redan tolkats av andra, till 
exempel vid tolkningar av artiklar. Vi har valt att se dessa beskrivningar som 
meningsfulla, men haft i åtanke att det funnits en risk att bli vilseledd av eventuella 
missuppfattningar.24 Vi har även tolkat och försökt förstå intervjusvaren som 
respondenterna givit oss, vilka i sin tur har tolkat betydelsen av revisionen utifrån deras 
specifika situationer. De tolkningar vi gjort har i efterhand accepterats av 
respondenterna på så sätt att intervjusvaren har sammanställts och blivit godkända att 
använda. De representerar på så vis respondenternas åsikter. I analysen och slutsatsen 
tolkar vi dock det som vi anser är respondenternas huvudsakliga svar, men läsaren kan 
följa respondentens resonemang då intervjuerna återges i kapitel fem, i redogörelsen för 
empirin.  
 

2.1.2. Angreppssätt 
För att kunna besvara vår problemformulering har vi valt att genomföra studien med en 
kvalitativ metodansats. Den kvalitativa metodansatsen är lämpad för studier som denna 
då vi har använt ett hermeneutiskt förhållningssätt och velat skapa en förståelse för 
fenomenet.25 Den empiri som använts i uppsatsen har samlats in genom 
besöksintervjuer där det är respondenternas egna tankar och de bakomliggande 
orsakerna till dessa som vi har intresserat oss för. Vårt val av en kvalitativ metod ger 

                                                 
23 Arbnor & Bjerke (1994) 
24 Gilje & Grimen (2004) 
25 Eneroth (1984) 
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även en större öppenhet för ny kunskap och förståelse, den binder inte respondenterna 
att svara enligt en viss mall. Kategoriserade svar från respondenterna skulle inte ge 
möjlighet till samma nyanserade ställningstaganden.26

 

2.2 Undersökningsmetod 
Insamling av data kan göras på två sätt, genom primär- respektive sekundärdata.27 I 
följande avsnitt diskuterar vi hur vi samlat in de data som använts i uppsatsen.  

2.2.1 Sekundärdata 
Vi kom i kontakt med uppsatsämnet i samband med att vi läste en kurs om 
affärsredovisning på Stockholms Universitet. Under kursens gång diskuterades en 
framtida förändring av redovisningsreglerna utifrån storleken på företag. I samband med 
detta fördes även diskussioner hur en slopad revisionsplikt skulle påverka redovisningen 
och företagens ekonomi. Därefter började vi söka efter svensk litteratur som behandlade 
nyttan av revisionen. Vi gjorde även en förfrågan hos Skatteverket om de hade 
genomfört några undersökningar som behandlade vårt ämnesområde som de ansåg 
kunde vara relevanta. 
 
Efter att först studerat svenska artiklar vidgade vi vårt perspektiv och sökte efter 
internationella vetenskapliga artiklar. Vi har använt oss av vetenskapliga tidskrifter 
såsom The Accounting Review, Accounting and Business Research och Journal of 
Economic Psychology. Artiklarna som vi hittade gav uppslag till andra artiklar genom 
referensförteckningarna som vi sedan sökte fram.  
 
Den teoretiska referensramen som ligger till grund för uppsatsen presenterar bland annat 
principal-agentteori, faktorer som påverkar skattemoralen och revisionens utformning. 
De huvudreferenser som vi använt oss av i uppsatsen är Alm och Torgler, Beck et al, 
Chang et al, Collis et al, samt Norberg och Thorell. Den forskning som använts i 
uppsatsen om skattemoral är i vissa fall baserad på individnivå, men eftersom 
mikroföretagare ofta är enskilda personer går dessa teorier enligt vår uppfattning att 
applicera på mikroföretag. 
 

2.2.2 Primärdata 
De primärdata som har använts i uppsatsen har samlats in genom besöksintervjuer hos 
respondenterna. Fördelen med att använda primärdata är att dessa data är anpassad efter 
vår undersökning och att vi själva har kontroll på hur dessa data har samlats in. Då vårt 
syfte var att skapa en förståelse för samhällets nytta av revisionen, ansåg vi att 
besöksintervjuer var den mest lämpade metoden att använda som insamlingsmetod för 

                                                 
26 Gustavsson (red) (2004) 
27 Arbnor & Bjerke (1994) 
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data. Detta gav oss möjligheten att möta respondenten i sin professionella miljö vilket 
ökade förståelsen för respondentens åsikter utifrån dess rätta kontext. 
 
Vid utvecklandet av intervjufrågorna utgick vi från en grundmall där vi först fastställde 
vilken avsikten med intervjuerna var. Därefter skapade vi en sammanställning av 
intressanta frågeställningar utifrån teoriavsnittet som ligger till grund för analysen av 
empirin. Slutligen sammanställde vi intervjumallen med frågor till respektive 
respondentkategori.28 Våra opponenter gavs möjligheten att kommentera våra 
intervjufrågor och de kommentarer som givits beaktades sedan. På så vis har dessa i 
kombination med den teori som ligger till grund för frågorna granskats av en oberoende 
part innan intervjuerna genomfördes.   
 
Intervjuerna genomfördes med en standardiserade intervjumall, där frågorna var 
semistrukturerade och avsedda för respektive respondentkategori. Frågorna var 
utformade för att mäta mot likvärdiga frågor hos respektive respondentkategori. 
Intervjumallen användes som underlag under intervjuerna, men vi valde i vissa fall att 
komplettera dessa med att ställa följdfrågor till respondenterna. På så vis skapade vi en 
bättre förståelse för respondentens syn. Intervjumallen innehöll öppna frågor, vilka kan 
vara svåra att kvantifiera i en mätskala i analysen, men vi ansåg att det krävdes för att 
respondenten skulle kunna lämna sin synpunkt i svaret istället för att vara styrd till vissa 
givna svarsalternativ.29  
 
En semistrukturerad intervjumall med möjlighet till relevanta följdfrågor använde vi för 
att automatiskt få en struktur på intervjun och att det skulle bli möjligt att uppnå målet 
med den.30 Under intervjuerna gjorde vi stödanteckningar samtidigt som intervjun 
spelades in. Vid sammanställandet av intervjun lyssnade vi på de inspelade intervjuerna 
och följde desamma i de anteckningar som vi fört. Därefter skickades 
sammanställningarna av intervjuerna till respektive respondent för ett godkännande. På 
så vis minimerade vi risken för att respondentens svar återgivits felaktigt, att 
respondentens objektiva syn förvanskats till förmån för våra egna tolkningar.   
 

2.2.3 Val av respondenter 
Företag har enligt intressentmodellen många olika grupper som är intresserade av 
företagets ekonomiska ställning. Revisionen riktar sig främst till företagets aktieägare 
men även andra intressentgrupper har intresse av att företagets redovisning granskas av 
en oberoende part. Då vi i uppsatsen avser beskriva samhällets nytta av revisionen ansåg 
vi att det var lämpligt att göra detta genom att intervjua två grupper som vi anser 
representerar en övergripande del av samhällsintresset, nämligen Skattemyndigheten 

                                                 
28 Gustavsson (red) (2004) 
29 Arbnor & Bjerke (1994) 
30 Lantz (1993) 
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och Ekobrottsmyndigheten. Myndigheterna har som uppgift att driva in skatter, 
förebygga och bekämpa ekonomisk brottslighet. Vi ville även intervjua en revisor som 
arbetar med mikroföretag för att få hans syn av revisionen av dessa företag.  
 
Vid urvalet av respondenter använde vi oss av ett experturval. Det innebär att vi 
intervjuade personer som anses vara väl insatta i ämnet som vi studerat.31  Som 
representant för revisorer gjordes en intervju med Carl Niring. Niring är auktoriserad 
revisor och partner på Lindebergs Grant Thornton. Han utsågs som en lämplig 
representant efter telefonsamtal och e-post korrespondens med revisionsbyråns 
studentkontakt. Niring har jobbat som revisor i tolv år och varit auktoriserad i sex av 
dem. Han har stor erfarenhet av att jobba som revisor i mindre ägarledda aktiebolag. 
Niring var lämplig som respondent då han har lång erfarenhet av revisionsbranschen, en 
framträdande position i ett av de största revisionsbolagen i Sverige samt att han arbetar 
med ägarledda företag. Auktoriserade revisorer får antas vara en homogen grupp då 
dessa har genomgått en likvärdig utbildning och avlagt en högre revisorsexamen med 
ett godkänt resultat. Detta gör att de har liknande synsätt på revisionen och dess 
utformning. 
 
Företrädare för Skatteverket var Lars Osihn. Osihn är verksam inom 
produktionsledningen på Skatteverkets huvudkontor. Sedan år 2001 är han ansvarig för 
revisionsförfarandet inom Skatteverket. Han har jobbat inom Skatteverket med 
anknytning till skatterevision under 24 år som bland annat skatterevisor och ADB-
revisor. Han har som uppgift att utveckla metodiken för skatterevisionerna i hela landet. 
Osihn ansågs lämpad som respondent efter telefonsamtal med Jan Olsson och Lars-Åke 
Leijkvist som båda rekommenderade Osihn. Då vi även ville ha en respondent från den 
operativa delen inom Skatteverket kontaktade vi Åsa Kullgren Glenndal som är 
enhetschef för Skatterevisionen i Stockholm. Hon utsåg Ulf Andersson som en lämplig 
respondent.  Ulf Andersson har arbetat inom Skatteverket i totalt 20 år. Han har arbetet 
inom revisionsverksamheten i 15 av dessa år. Idag arbetar Andersson som 
revisionsledare.  
 
På Ekobrottsmyndigheten var Lennart Berg, direktör på utvecklingsenheten, vår 
respondent. Lennart Berg har arbetat på Ekobrottsmyndigheten sedan 1998. Berg var en 
av utredarna som arbetade med bildandet av Ekobrottsmyndigheten. Tidigare arbetade 
han med utvecklingsfrågor inom Skatteverket, vilket han har mångårig erfarenhet av. 
 
Två av respondenterna från Skatteverket och Ekobrottsmyndigheten har ledande 
positioner inom myndigheterna, har varit verksamma på många olika positioner, har 
lång erfarenhet från respektive myndighet samt rekommenderades av sina kollegor för 
att vi skulle få respektive respondentkategoris syn av samhällets nytta av revisionen. 

                                                 
31 Gustavsson (red) (2004) 
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Respondenterna fick intervjufrågorna skickade till sig via e-post i god tid innan 
intervjuerna för att kunna uppdatera sig på sin organisations ståndpunkt i frågorna. 
Utifrån detta ansåg vi att respondenterna kunde representera myndigheterna och deras 
ståndpunkter, men även lämna egna välgrundande åsikter under intervjuerna gällande 
samhällets nytta av revisionen för mikroföretag. På så vis har vi kunnat få 
organisationens officiella bild genom ett begränsat urval av respondenter. 
 

2.3 Sammanställning av empiri & analys 
I studien har vi utformat våra intervjumallar utifrån den teoretiska referensramen som 
ligger till grund för uppsatsen. Vi har valt att dela in intervjumallarna i olika 
huvudgrupper av frågor som återspeglar vårt syfte. I intervjumallarna återfinns även två 
huvudkategorier för att få en djupare förståelse för den sammantagna samhällsnyttan av 
revision; lagstadgad revision samt skattekontroll.  
 
I empirin har vi valt att redovisa varje respondentkategori var och en för sig, för att 
lättare kunna följa respondenternas resonemang. Skulle detta inte göras finns en risk att 
våra tolkningar i en högre grad skulle påverka empiriredovisningen. Vi har även valt att 
redovisa empirin utifrån kategorierna i frågemallen istället för var fråga för sig. Detta 
har vi gjort för att vi anser att det är de övergripande svaren och resonemangen inom 
huvudgrupperna som är av vikt, och därför att frågorna har liknande karaktär. Ett 
ytterligare motiv är att vi fört en samtalande intervju där vi ställt följdfrågor och följt 
upp områden som vi har tyckt varit intressanta. 
 
Analysen har samma övergripande uppbyggnad som även avspeglas av upplägget i den 
teoretiska referensramen. Analysmodellen som används i kapitel sex återfinns under 
4.4. 
 

2.4 Metodkritik 
Vi har i uppsatsen använt oss av en deskriptiv ansats, detta kan innebära att våra egna 
förväntningar har påverkat och vinklat den empiriska undersökningen så att den har 
givit den information som vi förväntat oss att finna.32

 
Uppsatsen bygger på en kvalitativ studie, alternativet hade varit att utforma den som en 
kvantitativ studie. Detta hade gett en bredare bild av det undersökta området med ett 
större urval av respondenter vilket skulle ha givit oss en mer generell bild av 
ämnesområdet. Däremot skulle undersökningen inte bli lika djup som vid valet av en 
kvalitativ metod. 
 

                                                 
32 Arbnor & Bjerke (1994) 
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Intervjuerna gjordes som personliga besöksintervjuer, detta innebar att varje intervju tog 
mer tid i anspråk och begränsade därför omfattningen på urvalet av respondenter än vad 
exempelvis användande av telefonintervju skulle ha gjort. Vi tyckte emellertid att 
användande av besöksintervjuer var lämpat utifrån uppsatsens syfte, då de ger en bättre 
och djupare förståelse för respondenterna och deras åsikter än vad som skulle ha 
uppnåtts genom en annan form av intervju. 
 
Vi valde att spela in de intervjuer som gjordes med respondenterna för att minimera 
felaktigheterna vid återgivningarna av dem. Detta i kombination med att alla 
respondenter finns återgivna i uppsatsen med namn innebär en risk för att 
respondenterna inte gav sina egna personliga åsikter, utan endast mer generellt hållna 
åsikter.33 Samtidigt finns en risk att de endast förmedlade den åsikt som deras 
arbetsgivare anser att de ska förmedla. Alternativet skulle vara att redovisa 
respondenterna anonymt, men detta skulle försämra öppenheten och tillförlitligheten i 
uppsatsen.  
 
 

                                                 
33 Lantz (1993)  
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3. Teoretisk referensram 
I detta kapitel presenteras den teoretiska referensram som ligger till grund för 
uppsatsens fortsatta utförande. Kapitlet innefattar principal-agentteori, teori kring 
revision och skattemoral samt faktorer som påverkar moralen. Dispositionen av detta 
och nästa kapitel följer den analysmodell som används i uppsatsen och presenteras i 
avsnitt 4.4.  

3.1 Nytta av revision för samhället 
 

igur 1, Revisionen & samhället, källa: Egen 

ermen nytta och nyttoteori (utility theory) betecknar inte någon enhetlig teoribyggnad, 

evisionens fördelar för samhället är enligt Norberg och Thorell en lagenlig förvaltning, 

3.1.1 Tryggheten med revision 
 att verifiera företags redovisning och ge företagets 

                                                

F
 
T
generellt rangordnas nyttan utifrån olika alternativ som kan jämföras med varandra på 
en nyttoskala, exempelvis revisionsplikt, inte revisionsplikt. Nyttoskalan anger om ett 
alternativ upplevs som bättre än ett annat, i vissa fall kan skalan även ange avstånden 
mellan de olika alternativen.34   
 
R
att kvaliteten höjs på offentligt publicerade räkenskaper, ett underlättande för 
skattekontrollen samt att den bidrar till att minska den ekonomiska brottsligheten. 
Samhällets nytta av revisionen består till stor del av att upptäcka och avhålla från brott, 
avhålla från skatteundandragande samt att upptäcka bristande efterlevnad av 
skatteregler. Granskningen av revisorn förväntas avhålla företagare från att begå brott 
som skulle upptäckas vid en revision.  Norberg och Thorell är dock kritiska till om 
revisionen kan förväntas ge sådan nytta för samhället. De anser att revisionsplikten inte 
kan avskräcka brott och att det inte går att motivera den lagstadgade revisionen med en 
allmän tro på revisionens preventiva effekter. Kostnaden av den genomsnittliga 
revisionen för ett mikroföretag beräknas vara 10 000 kronor per år.35

 

Revisionen avser enligt Pentland
intressenter ett säkerställande av att den är korrekt. Företagen försöker avbilda sin 
ekonomiska verklighet genom redovisningen, men det är revisorn som bedömer om den 

 
34 Moberg (1994)  
35 Norberg & Thorell  (2005b) 
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är korrekt och ger därför trovärdighet till redovisningen. Om revision inte skulle 
genomföras menar Pentland att företagets intressenter skulle känna en stor osäkerhet för 
företaget och dess ekonomiska ställning.36 Även Khurana och Raman har påvisat att 
revisionen ger en kvalitetshöjning och ökar trovärdigheten av företagens ekonomiska 
redovisning. Nyttan av revisionen är enligt deras mening beroende av intressenters 
tilltro till att revisionen verkligen identifierar och korrigerar felaktigheter i företagets 
redovisning. Intressenterna kan endast förlita sig på revisorernas rykte för att bedöma 
nyttan av revisionen i det enskilda fallet. Khurana och Raman hävdar att revisorerna gör 
ett bättre arbete om de löper en risk att bli skadeståndsansvariga om de inte identifierat 
felaktigheter som senare upptäcks, men även om de värnar om sitt rykte. 37  
 
För intressenter såsom långivare och leverantörer har det enligt Collis et al påvisats att 
de har en nytta av att företagsredovisning är granskad av en revisor. I England krävde 
flertalet kreditgivare att mikroföretagen fortsatte anlita revisorn efter att den 
obligatoriska revisionsplikten avskaffades för att företagen skulle få fortsatta lån. 
Forskarna har däremot inte lyckats påvisa att det finns en nytta av revisionen 
intressenten samhället, i alla fall inte att nyttan skulle överstiga revisionskostnaderna för 
företagen.38 Forskning av Chow visar att principalen, i agentteorin, endast efterfrågar 
revision om denne anser att nyttan av revisionen överstiger kostnaden. Faktorer som 
påverkar principalens syn på om revision behöver genomföras är enligt Chow 
inflytande, företagets storlek och antalet långivare. 39

 
Norberg och Thorell anser att den preventiva direkta effekten av revisionen är låg då 
mikroföretagen i stor utsträckning inte känner till gällande lagstiftning och den 
anmälningsskyldighet som revisorerna har. De finner trots detta att samhället har en 
nytta av revisionsplikten men att det är svårt att få någon överblick för vilket värde den 
har för brottsbekämpningen. Pentland däremot anser att revisorn endast genom sin 
närvaro bidrar till ett mer moraliskt ansvar hos företagaren.40

 
Norberg och Thorell menar att en allt starkare föreställning om att revisionen ska 
avhålla från ekonomisk brottslighet har börjat framträda. Revisionen antas således 
avhålla företagare att begå brott då dessa skulle upptäckas under revisionen.41

 

3.1.2 Principal-agent teori 
I större aktiebolag är företagsledningen ofta skild från ägarna. Företagsledningen är 
anställd av ägarna för att förvalta företaget och maximera ägarnas avkastning. Detta 

                                                 
36 Pentland (1993) 
37 Khurana & Raman (2004)  
38 Collis et al (2004) 
39 Chow (1982) 
40 Pentland (1993) 
41 Norberg & Thorell (2005b) 
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benämns principal-agent teori. Agenten, företagsledningen, försöker maximera sitt 
egenintresse, vilket inte alltid innebär att principalens, ägarnas, intressen maximeras. 
Agenten övervakas därför av revisorerna vilka är anlitade av principalerna för att 
granska företaget och dess räkenskaper för att bedöma om agenterna sköter sitt arbete.42 
I mikroföretag är företagsledning och ägare ofta samma person varför principal-agent 
teorin inte är tillämpbar på så sätt ovan beskrivet. Istället menar Collis et al att 
företagsledning och ägare kan ses som agent, medan företagets intressenter, vilka saknar 
direkt insyn i företaget, kan ses som principaler. Samhället kan därav ses som principal 
till företaget utifrån denna modell. I principal-agentteorin är det principalen som anlitar 
revisorn, så är inte fallet för mikroföretagen då det istället är agenten som anlitar 
revisorn. 43 I mikroföretag där det enligt Collis et al inte föreligger ett vanligt agent- 
principal förhållande kan det förekomma revisorn hjälper agenten, företagaren, att dölja 
och undanhålla viktig information för principalen, det vill säga samhället. Khalil och 
Lawarrée har funnit att det mest effektiva sättet att minimera risken för att revisorn inte 
är oberoende gentemot agenten, företaget, är att principalen anlitar ytterliggare en 
revisor som granskar företagets räkenskaper. På så vis menar forskarna att 
problematiken med asymmetrisk information minimeras.44

 

3.2 Sambandet kontroll & skattefel 

Figur 2, Samhället & skattefelet, källa: Egen 
 
Schneider definierar dold ekonomi som all markandsbaserad legal produktion som är 
medvetet dold för myndigheterna på grund av att företagen vill undvika att betala skatt. 
Den svarta ekonomin försöker enligt Schneider undvika att betala inkomstskatt och 
moms, betala sociala avgifter och behöva anpassa sig efter 
arbetsmarknadslagstiftningen, gällande exempelvis minimilöner och 
anställningsskydd.45 
 
Omfattningen av den dolda ekonomin har enligt Schneider minskat i omfattning under 
senare år. I en internationell jämförelse har däremot Sverige en högre andel dold 
ekonomi än genomsnittet för OECD länderna. Att den dolda ekonomin successivt har 
                                                 
42 Khalil & Lawarrée (1995) 
43 Collis et al (2004) 
44 Khalil & Lawarrée (1995) 
45 Schneider (2005) 
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minskat beror enligt Schneider på en minskat skattebörda, en friare arbetsmarknad och 
en ökad statlig avreglering.46

 

3.2.1 Skattemoral  
Alm och Torgler har identifierat skillnader mellan de olika EU ländernas skattemoral. 
Forskarna fann att skattemoralen påverkas av en rad olika faktorer vilka kan 
kategoriseras och beskrivas utifrån kulturella skillnader.47 Skattemoralen i ett land är 
enligt Feld och Frey beroende av samspelet mellan landets Skatteverk och befolkningen 
samt uppbyggnaden av det juridiska rättssystemet.48 Alm och Torgler konstaterade att 
företag och privatpersoner i de nordeuropeiska länderna, däribland Sverige, har en 
betydligt bättre skattemoral än andra europeiska länder, med undantag för Schweiz som 
uppvisade den högsta skattemoralen inom EU. 
 
Skattemoralen är enligt Alm och Torgler beroende av hur de skattskyldiga upplever 
skattebetalningarna. Om medborgarna anser att de tjänster en nation producerar för 
skattemedlen är attraktiva tenderar medborgarna att uppvisa en högre skattemoral än om 
de inte upplever att skattemedlen förvaltas riktigt.49

 
 I de länder som uppvisar en bättre skattemoral påvisade Alm och Torgler att 
människorna kände att de hade en stor möjlighet att påverka samhällsutvecklingen i 
landet, demokratin var välutvecklad.50 Om Skatteverket bemöter landets befolkning 
med respekt och för en dialog i de fall oklarheter existerar, menar Feld och Frey att 
befolkningen uppvisar en bättre skattemoral än i länder där Skatteverket bemöter 
befolkningen med misstänksamhet. Om Skatteverket bemöter befolkningen med misstro 
och endast använder formella kontaktvägar upplever sig befolkningen kontrollerad på 
ett negativt sätt och förlorar motivationen till att upprätthålla sin skattemoral.51 Alm och 
Torgler påvisade även de, att om Skatteverket inte visar misstänksamhet mot personer 
som uppvisar väldigt låga inkomster och att myndigheten tillåter sköntaxering ökar 
allmänhetens förtroende för dess verksamhet samt att skattemoralen förbättras. Det är av 
intresse att Skatteverket har som utgångspunkt att bemöta befolkningen som goda 
samhällsmedborgare och inte som potentiella brottslingar menar författarna. Studier 
som gjorts om företags skattemoral visade att småföretag uppvisar en sämre skattemoral 
än större företag med ett delat ägande.52  
 
En metod att mäta den verkliga skatemoralen är att studera svart ekonomi.  Alm och 
Torgler har identifierat att det råder en negativ korrelation mellan skattemoral och svart 
                                                 
46 Schneider (2005) 
47 Alm & Torgler (2006) 
48 Feld & Frey (2002) 
49 Alm & Torgler (2006) 
50 Ibid 
51 Feld & Frey (2003) 
52 Alm & Torgler (2006) 
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ekonomi. Om skattemoralen sjunker stiger samtidigt den svarta ekonomin. Alm och 
Torglers studie visar att Sverige har en relativt hög skattemoral. Enligt forskarna har vi 
lite högre skattemoral än exempelvis England som har haft en slopad revisionsplikt för 
mikroföretag sedan 1993, men Sverige bedöms även ha en högre andel dold ekonomi än 
England vilket gör det svårt att verifiera att vår skattemoral verkligen skulle vara bättre 
än Englands.53

 
Feld och Frey har identifierat att det råder en form av psykologiskt kontrakt mellan 
befolkningen och Skatteverket i de länder där skattemoralen är hög. Kontraktet bygger 
på tillit mellan de inblandade parterna. Detta möjliggör enligt forskarna att Skatteverket 
kan använda sig av relativt liten kontrollverksamhet mot befolkningen samtidigt som de 
uppvisar en god skattemoral.54

 

3.2.2 Skattefel & spelteori 
Forskning inom skattemoral har påvisat att en ökning av straffet för ett företag som inte 
betalar in tillräckligt med skatt skulle innebära högre nivåer av den rapporterade 
inkomsten. Likaså utifall att sannolikheten för skatterevision skulle öka. I en 
undersökning gjord av Beck et al hade forskarna ställt hypoteser om hur förändringar i 
osäkerhetsnivån, skattesatsen och bestraffningen för skattebrott samt sannolikheten för 
skatterevision påverkar den rapporterade inkomsten. Försök genomfördes med 
riskneutrala subjekt genom en metod för att kontrollera riskpreferenserna hos 
försökssubjekten. Riskneutrala subjekt visade sig redovisa en högre inkomst då 
straffsatser och sannolikheten för skatterevision ökade. Ändringar av skattesatsen 
påverkade däremot inte beteendet hos dem. Osäkerhetsnivån för skatterevisioner och 
straffsatser hade däremot en påtaglig påverkan på utfallet. En reduktion av osäkerheten 
ledde till högre nivåer av rapporterad inkomst då straffsatser och sannolikheten för 
skatterevision ökades och tvärtom då den minskades.55  
 
En studie av Chang et al avsåg att mäta skattebetalarnas beteende gällande skattebrott 
och revisionsrisk. Studien visade att beroende på hur de skattskyldiga upplever 
skatteinbetalningen påverkar i hög grad deras attityd gentemot att lämna ofullständiga 
uppgifter till Skatteverket. Forskarna fann i sina experiment att det effektivaste sättet att 
minimera skattebrott visade sig vara att höja bestraffningen vid ofullständig 
rapportering, men även till viss att öka risken för skatterevision, då det visade sig att 
individerna ändrade sin benägenhet om undanhållande av skatt.56 Att öka risken för 
skatterevision fann däremot inte Spicer och Thomas vara ett effektivt sätt från 
myndighetens sida för att öka den inrapporterade inkomsten. Forskarna fann att det 
endast blev en marginell förbättring av den inrapporterade inkomsten. Istället märkte de 
                                                 
53 Ibid 
54 Feld & Frey (2002) 
55 Beck et al (1991) 
56 Chang et al (1987) 
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en avsevärd förbättring av inrapporterad inkomst om skattemyndighetens information 
om skatterevisionen och risken för den förbättrades.57

 
 

                                                 
57 Spicer & Thomas (1982) 
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4. Lagstadgad revision & intressenten samhället 
I detta kapitel beskrivs de olika delarna i vår modell; den lagstadgade revisionen, 
skattekontrollen och den ekonomiska brottsligheten samt skattefelet. Slutligen 
sammanfattas detta och det föregående kapitlet i  vår analysmodell presenteras i helhet. 

4.1 Lagstadgad revision 

Figur 3, Revisionen, källa: Egen 

4.1.1 Revisorns roll 
En revisor ska enligt ABL iaktta god revisorssed och inför varje uppdrag pröva om det 
finns omständigheter som kan rubba förtroendet för revisorns opartiskhet. Granskningen 
som revisorn genomför ska vara så ingående och omfattande som god revisionssed 
kräver.58 Innebörden av vad god revisionssed innebär är inte fastlagd utan åligger 
Revisorsnämnden och revisorsorganisationerna att fastställa genom rekommendationer 
samt yttranden. FAR publicerar rekommendationer om vad som är att anse som god 
revisionssed men i det enskilda fallet är det ytterst en fråga som avgörs av domstol.59

 
Tystnadsplikten gentemot företaget är även denna lagstadgad. En revisor får 
uttryckligen inte avslöja sådana uppgifter som kan vara till skada för företaget.60 Om 
revisorn ändå avslöjar sådana uppgifter har denne ett skadeståndsansvar mot det 
reviderade bolaget.61 Tystnadsplikten gäller enligt god yrkessed även efter att ett 
uppdrag har upphört.62 Samtidigt har revisorn en upplysningsplikt till bolagsstämman 
att där lämna upplysningar som begärs om det inte skulle föranleda en väsentlig skada 

                                                 
58 ABL, 9kap 3§ 
59 Rodhe (2000) 
60 Revisorslag, 19,20,26§§ 
61 Revisionslag, 37§ 
62 FARs samlingsvolym 2004 del II, FAR: Yrkesetiska regler C 
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för företaget.63 Situationer med avväganden mellan tystnadsplikten och 
upplysningsplikten leder ofta till svåra överväganden där rättsläget delvis är oklart. 
Revisorns dokumenterade överväganden är i dessa fall väldigt viktiga då det är svårt att 
avgöra vilket handlande som är det rätta.64 Om revisorn avger en oren 
revisionsberättelse ska en kopia av den skickas till Skatteverket.65

 
En revisor ska vidta åtgärder om det kan misstänkas att en styrelseledamot eller den 
verkställande direktören inom ramen för bolagets verksamhet har gjort sig skyldig till 
vissa brott.66 Innan anmälningsskyldigheten infördes 1999 var revisorer på grund av 
tystnadsplikten förhindrade att föra upptäckter om oegentligheter vidare till 
myndigheterna, istället påtalades detta till företagets ledning genom påpekanden eller 
erinringar. Förändringen som gjordes i ABL 1999 motiverades med att revisorn inte 
bara är att anse som att verka i aktieägarnas intresse, utan även att skydda utomståendes 
intressen, såsom kreditgivare och samhället. Revisorn har ingen skyldighet att anmäla 
alla typer av brott utan anmälningsplikten innefattar de brott som kan vålla bolaget eller 
dess intressenter skada, till exempel olika typer av skatterelaterade brott.67 Efter en 
anmälan måste revisorn även avsäga sig uppdraget hos klienten. Revisorn ska inte aktivt 
leta efter brott, utan revisorn ska överväga om denne har iakttagit omständigheter som 
skulle kunna leda till brott under sin granskning av klienten.68  
 

4.1.2 Revisionsprocessen 
De två centrala begreppen för revisionsprocessen är risk och väsentlighet. Med risk 
menas risken att väsentliga fel uppstår som kan påverka redovisningen. Om felet är 
väsentligt avgörs genom principen att om felet hade påverkat en omdömesgill 
bedömares eller intressents ställningstagande, är det att anse som väsentligt. Fel som 
uppstår genom oegentligheter döljs ofta och är därigenom svårare att upptäcka för 
revisorn än oavsiktliga fel. Revisorn ska bedöma risken för oegentligheter och 
oavsiktliga fel som är av väsentlig betydelse, revisionen är däremot inte ägnad till att ha 
som huvudsyfte att förhindra eller upptäcka exempelvis förskingringar eller andra 
oegentligheter. I revisionsberättelsen anser FAR att det inte finns någon anledning till 
att anmärka på fel som revisorn upptäckt, även om de är av väsentlig karaktär. Detta 
förutsatt att felaktigheterna åtgärdats, såvida det inte gäller en allvarlig överträdelse av 
ABL alternativt bolagsordningen som alltid ska rapporteras i revisionsberättelsen.69  
 
Rapportering genom andra former än avvikelse från standardutformningen av 
revisionsberättelsen kan vara att rapportera till företagsledning och styrelse alternativt 
                                                 
63 ABL, 9kap 45§ 
64 FARs samlingsvolym 2004 del II, FAR: Yrkesetiska regler C 
65 ABL, 9kap 37§ 
66 ABL, 9kap 42§ 
67 Norberg & Thorell (2005a) 
68 Ekobrottsmyndigheten, rapport 2004:3 
69 FARs samlingsvolym 2004 del II, FAR: Revisionsprocessen 
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genom erinringar. Någon särskild form för hur rapporteringen vid sidan om 
revisionsberättelsen ska ske är inte föreskriven i ABL utan den kan vara av varierande 
utformning, både muntligt och skriftligt. Upptäckta fel av allvarligare karaktär 
rekommenderas dock att rapporteras skriftlig och riktas till företagsledningen.70 
Erinringar är ett allvarligare påpekande om företagets interna kontroll, redovisning eller 
förvaltningen i övrigt.71 En erinring kommer inte till aktieägarnas eller någon annan 
intressents kännedom. En erinran kan dock avse ett förhållande som gör att revisorn 
överväger att lämna en anmärkning i revisionsberättelsen om företagsledningen inte 
vidtar nödvändiga åtgärder.72

 
Revisorn ska i sitt arbete dokumentera sådant material som kan anses ha betydelse för 
att ge bevis för revisorns slutgiltiga uttalande i revisionsberättelsen.73 
Revisionsberättelsen är det enda dokument från revisorns arbete från revisionsprocessen 
som offentliggörs och kommer företagets intressenter tillkänna. Revisorn lämnar i 
normalfallet en ren revisionsberättelse. Detta görs i de fall denne inte har hittat några 
allvarliga fel eller brister, alternativt att de påpekanden revisorn gjort har blivit 
korrigerade och inte har ansetts som allvarliga. Den rena revisionsberättelsen innebär att 
revisorn inte har identifierat några väsentliga fel med en viss säkerhet. Någon 
heltäckande garanti mot felaktigheter är den således inte. Den rena revisionsberättelsen 
följer en standardutformning. En oren revisionsberättelse lämnas om revisorn 
identifierat väsentliga oegentligheter eller brister, samt att revisorn bedömer att dessa 
väsentligt påverkar företagets årsredovisning.74 Förutom de punkter som ska tas med i 
revisionsberättelsen enligt lag är det enligt ABL upp till revisorn att fritt i 
revisionsberättelsen lämna uppgifter som denne anser att aktieägarna bör få kännedom 
om.75

 

4.1.3 Revisorernas anmälningsskyldighet 
Antalet anmälda misstankar om brott från revisorernas sida har ökat i omfattning. Under 
2005 anmäldes 229 ärenden jämfört med 101 år 2004 och 40 ärenden år 2003. De flesta 
anmälningar som görs till Ekobrottsmyndigheten avser skatte- eller bokföringsbrott. 
Skatteverket och konkursförvaltare är de kategorier som fortfarande anmäler flest 
misstankar om brott, revisorerna står endast för tre procent av de totala anmälningarna.76

 
Enligt en enkätundersökning från BRÅ hade endast sex procent lämnat över en anmälan 
till åklagare. Anmälningsplikten är inte populär bland revisorerna då det i 
undersökningen framkom det att en tredjedel av revisorerna var starkt negativa till 
                                                 
70 Ibid 
71 ABL, 9kap 39§ 
72 FARs samlingsvolym 2004 del II, FAR: Revisionsprocessen 
73 RS 230 
74 RS 240 
75 ABL, 9kap 35§ 
76 Ekobrottsmyndighetens årsredovisning 2005 
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anmälningsskyldigheten år 2003 och ungefär hälften vid införandet 1999. En del 
revisorer ansåg att den brottsförebyggande effekten var liten. Motiveringen till detta 
som gavs i en intervjustudie som BRÅ genomfört var att de ansåg klienternas kännedom 
om lagen vara liten och att de själv endast hade seriösa klienter, samt att 
anmälningsskyldigheten inte förändrat utformningen av revisionen. I enkätstudien 
framkom att endast sju procent informerar sina klienter rutinmässigt om 
anmälningsskyldigheten. 15 procent av revisorerna trodde även att en anmälan kunde 
skada förtroendet från revisionsbyråns andra klienter och skada byråns anseende. 77

 
De revisorer som trodde att klienter hade en god kännedom om anmälningsplikten 
trodde även i större utsträckning att dess brottsförebyggande effekt var god och 
uppfattade den som viktig. Anmälningsplikten ansågs dock inte passa in i revisorns roll, 
endast ett fåtal ansåg att den passade väl in i revisorsuppdraget. Elva procent ansåg även 
att lagstiftningen stärkt revisorns oberoende ställning och ett fåtal att den stärkt 
allmänhetens förtroende för revisorer.78

 
En övervägande majoritet av revisorerna ville vara säkra till minst 75 procent att ett 
brott begåtts innan de ville anmäla en misstanke, och nästan en tredjedel till 95 procent 
eller mer. 79 ”Kan misstänkas”80 är emellertid en obetydligt högre grad av misstanke än 
”anledning att anta” vilken är den lägsta grad av misstanke. Revisorns 
anmälningsskyldighet inträder alltså på ett mycket tidigt stadium och revisorn ska inte 
behöva fundera på om en brottsutredning kommer att leda till en fällande dom.81

 
BRÅ menar att det inte finns en drivkraft från revisorernas sida att upptäcka och anmäla 
brott. Anmälningsskyldigheten kommer därför inte att leda till något större antal 
brottsanmälningar. Däremot antas att lagstiftningen har en förebyggande effekt då 
revisorernas maktposition stärkts och de lättare kan sätta kraft bakom orden då de 
upptäcker tveksamheter i bokföringen och att den förebyggande effekten kommer att 
öka i takt med att lagstiftningen blir mer känd. Det är bra att revisorer som inte följer 
reglerna får sin behörighet upphävd av Revisorsnämnden och blir anmälda av 
myndigheterna så länge revisorerna inte känner sig som en utpekad yrkesgrupp då det i 
så fall riskerar att få motsatt effekt.82

                                                 
77 Brottsförebyggande rådet, rapport 2004:4  
78 Ibid 
79 Ibid 
80 ABL, 9kap 42§ 
81 Ekobrottsmyndigheten, rapport 2004:3 
82 Brottsförebyggande rådet, rapport 2004:4  
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4.2 Intressenten samhället 
 

Figur 4, Samhället, källa: Egen 

4.2.1 Skattekontrollen 
Alla deklarationer genomgår en grundkontroll innan de godkänns av Skatteverket. 
Utökade kontroller riktas mot företag vilka får lämna kontrolluppgifter på grund av att 
de har större möjligheter att undanhålla inkomster från beskattning samt att de hanterar 
flera och mer komplicerade skattefrågor.83

 
Skatteverket bedriver kontrollerna på olika sätt; som skrivbordskontroll, besökskontroll 
eller som skatterevision. Skrivbordskontrollen är det enklaste och vanligaste sättet att 
genomföra kontrollen. Då sker kontrollen utifrån befintligt material och behöver inte 
förutsätta kontakt med den som lämnat uppgifterna. Besökskontrollen innebär ett 
personligt sammanträde mellan granskaren och den skattskyldige och medför mer 
kontroll än endast en skrivbordskontroll. Den kontrollen som är mest omfattande är en 
skatterevision. En skatterevision kan bli aktuell för ett företag antingen genom att 
företaget väljs ut i en urval eller genom en planmässig revision som vanligen riktas mot 
de större företagen, eller utifrån ändamålet. Ändamålet kan vara en kontroll av 
företagets deklarationsskyldighet, uppgiftsskyldighet samt för att hämta in uppgifter om 
tredje man.84

 
Skatteverket menar att deras revision har målet att redovisningen ska ge en rättvisande 
bild och liksom FAR anser myndigheten att principen om väsentlighet och risk är 

                                                 
83 RSV 622 (1999) 
84 Ibid 
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grundläggande i revisionsarbetet.85 Skatterevisionen får endast genomföras mot den 
som är, alternativt kan antas vara bokföringsskyldig.86

 
Skatterevisionen ska bedrivas på sådant sätt att den inte i onödan hindrar den 
reviderades normala verksamhetsutövning. Skatterevisorn ska göra en avvägning av det 
allmännas intresse av att kunna genomföra en effektiv revision, mot den enskildes 
intresse att bedriva sin verksamhet. Skulle samarbetet inte fungera kan dock 
tvångsmedel tillämpas.87  
 
Skatteverket skriver att revisorn har en fördel i revisionsprocessen gentemot 
skatterevisorn då denne inte känner till vilka områden där den interna kontrollen är 
svagast och inte följer det reviderade företaget kontinuerligt. Därav följer att kraven på 
den inledande granskningen av företaget genomförs mycket noggrant av 
skatterevisorn.88

 

4.2.2 Förebyggandet av ekonomisk brottslighet 
Den ekonomiska brottsligheten uppskattas omfatta 100-150 miljarder kronor per år i 
Sverige. Skatte- och avgiftsfusk bedöms utgöra 75-85 procent av detta belopp. 
Ekonomisk brottslighet blir enligt Ekobrottsmyndigheten allt svårare att utreda då 
brotten planeras omsorgsfullare och fler aktörer ingår. Ekonomiska brott skadar staten i 
form av undandragna skatter och avgifter, men även banker och andra kreditgivare gör 
stora förluster på grund av dessa brott. Ett stort skatteundandragande finns i svartarbete, 
oredovisade inkomster, och kontantbranscher.89 En bidragande orsak till att 
brottsligheten ofta förekommer i kontantbranscher tror Ekobrottsmyndigheten är att 
redovisningsreglerna som gäller för dessa branscher gör det enklare att begå brott utan 
att riskera att bli upptäckt. Ekobrottsmyndigheten hävdar att mycket tyder på att 
ekobrottslingar, till skillnad från andra brottslingar, är mer rationaliserade i sitt 
planerande och har ett klart syfte i att tjäna pengar i brottsliga aktiviteter där risken för 
att bli upptäckt är låg.90  
 
Den dominerande huvudgruppen av ekonomiska brottslingar utgörs av småföretagare 
men låg omsättning.91  Inom denna grupp är däremot brottsligheten inte särskilt 
avancerad eller planerad. Brottsligheten är en följd av bland annat slarv, hård 
konkurrens, ekonomiska svårigheter eller vinningslystnad. Vanliga brott som begås är 

                                                 
85 Ibid 
86 Skattebetalningslag, 15kap 7a§ 
87 SKV 621 (2004) 
88 RSV 622 (1999) 
89 Ekobrottsmyndigheten, rapport 2004:1 
90 Ekobrottsligheten och ekobrottslingarna i ett framtidsperspektiv (2005) 
91 Alm & Torgler (2006) 
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bokföringsbrott, borgenärsbrott, skattebrott samt brott mot låneförbudet i ABL. Denna 
typ av brottslighet upptäcks vanligtvis först vid skatterevisioner eller vid konkurser.92  
 
Andra huvudgrupper av ekobrottslingar är de näringsidkare som har ekobrott som 
affärsidé samt de som är medlemmar i kriminella nätverk. De företagare som har 
ekobrott som affärsidé manipulerar ofta bokföringen på ett systematiskt sätt. 
Brottsligheten gäller ofta betydande belopp. Här används även medhjälpare för att 
utföra brottet. Dessa tar på sig uppgiften att företräda bolaget och tar det straffrättsliga 
ansvaret. Exempel på vanliga brott inom denna grupp är skattebrott, momsbedrägerier 
och skalbolagsaffärer. De som är medlemmar i kriminella nätverk genomför främst 
grova skattebrott och brott mot borgenärer. Brottsligheten har inom denna grupp ofta 
koppling till annan grov kriminalitet.93

 

4.3 Skattefelet 

Figur 5, Skattefelet, källa: Egen 
Skattefelet är skillnaden mellan teoretisk riktig skatt och den faktiskt betalda skatten. 
Teoretiskt riktig skatt är den skatt som skulle ha betalats enligt gällande lagstiftning om 
inga fel förekommit. Den beräknas uppgå till 8,5 procent av den totala skatten vilket 
motsvarar drygt 100 miljarder svenska kronor.94

 
Skatteverket gjorde en utvärdering av totalt 503 företag, avseende skatterevisioner 
räkenskapsåren 1996-97. Skatterevisionerna resulterade i beslut om upptaxering av 
koncernerna om 4,2 miljarder kronor till en kostnad för Skatteverket om 73 miljoner 
kronor. Skatterevisorerna valde i vissa fall att inte ändra konstaterade felaktigheter utan 

                                                 
92 Ekobrottsligheten och ekobrottslingarna i ett framtidsperspektiv (2005) 
93 Ibid 
94 SKV 165 (2006) 
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gjorde endast erinrat företaget om att korrekta uppgifter måste lämnas i framtiden. Brott 
mot gällande lagstiftning upptäcktes gällande framförallt vissa typer av transaktioner.95  
 
Skadeverkningarna av skattefusk är inte bara förlorade skatteinkomster utan även 
negativa effekter på samhällsmoralen och demokratins funktionssätt genom den 
oavsedda omfördelningen av skattebördan. Utöver detta finns även en risk för att 
ekonomiskt effektiva företag utkonkurreras av mindre effektiva men skattefuskande 
företag.96

                                                 
95 Skatteverket (2000) 
96 Ekobrottsmyndigheten, rapport 2004:1 
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4.4 Sammanfattning & analysmodell 
Detta kapitel har innefattat en beskrivning av revision, skattekontroll, ekonomisk 
brottslighet och skattefelet. Skatteverket och Ekobrottsmyndigheten är de delar av 
samhällsintressenten som aktivt arbetar med att minimera skattefelet.  
 
Nyttan av revisionen för mikroföretag kan beskrivas genom hur utvalda myndigheter 
använder information från revisorer samt hur revisorers arbete underlättar 
myndighetsutövandet. Nyttan kan dels undersökas genom att se hur Skatteverket 
bedriver sin verksamhet och dels hur Ekobrottsmyndigheten uppfattar revisionens 
bidrag för förebyggandet av företagares ekonomiska brottslighet. På så vis kan 
revisionens inverkan på kontrollen mätas. Genom teori och empiri gällande hur 
kontrollen i sin tur påverkar skattefelet, kan således revisionens påverkan på skattefelet 
mätas enligt vår analysmodell nedan. 

Figur 6, Analysmodell, källa: Egen 
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5. Empiri 
I följande kapitel redogörs svaren som uppkommit under genomförandet av de 
personiga intervjuerna. En presentation av de organisationer våra respondenter 
arbetar inom återfinns som bilaga fyra till uppsatsen. 

5.1 Revisorn 

5.1.1 Lagstadgad revision 
Niring gör påpekanden till sina klienter om felaktigheter som han identifierat i deras 
bokföring under nästan varje uppdrag. Felaktigheterna är i vanliga fall av mindre 
karaktär, vilket inte påverkar utformningen av revisionsberättelsen. 
 
För att en oren revisionsberättelse ska lämnas krävs att läsaren av årsredovisningen kan 
få en felaktig bild av företaget alternativt att någon borgenär eller aktieägare kan råka 
illa ut, det vill säga att bolaget brutit mot ABL. Niring anser dock i vissa fall att ABL 
kräver att han lämnar en oren revisionsberättelse även om han själv anser att felet är 
mindre väsentligt, exempelvis om företaget inte har lämnat in deklarationen i tid. Dock 
anser han att det kan vara bra om företagets intressenter får reda på att företaget 
exempelvis släpat efter med skatteinbetalningar även om de inte gör det i dagsläget.  
 
Niring tror att Skatteverket ser på en oren revisionsberättelse som en utlösande faktor 
för närmare granskning. Ekobrottsmyndigheten tror han däremot inte är intresserade av 
att en oren revisionsberättelse har lämnats.  
 

5.1.2 Nytta av revision för skattekontrollen 
Niring tror att revisionen skapar nytta för skattekontrollen då svenskarna har en relativt 
låg skattemoral och revisorns arbete innebär ett extra kontrollmoment av företagens 
redovisning. Dock bifogas inte årsredovisningen till deklarationsunderlaget vilket gör 
det teoretiskt möjligt att upprätta deklarationen med belopp som inte överensstämmer de 
som revisorn granskat. Niring tror att Skatteverket är av uppfattningen att de måste 
utvidga sin revisionsverksamhet om revisionsplikten för mikroföretag avskaffades för 
att upprätthålla samma nivå på skattekontrollen. Han tror dock inte att så skulle bli 
fallet, utan att det endast i ett fåtal fall skulle påverka skattemoralen negativt.  
 
Niring har aldrig varit med om att Skatteverket kontaktat honom i fall någon klient 
blivit föremål för utökad granskning. Skatteverket kommunicerar endast med företaget i 
dessa situationer. De klienter till Niring som har genomgått skatterevision har generellt 
sett inte blivit upptaxerade. Han är av uppfattningen att Skatteverket vanligtvis inte 
hittar några större fel i redovisningen, däremot kan de underkänna yrkanden om avdrag i 
företagens deklarationer och i dessa fall blir företaget upptaxerat.  
 

26 



 
Revisionen – vilken nytta har den för samhället? 

Niring tror att revisionsplikten kommer avskaffas inom en treårsperiod för 
mikroföretag. Om revisionsplikten slopas för små företag tror Niring att detta kan leda 
till en sämre redovisningskvalité hos vissa företag då kunskapen kring exempelvis 
reglerna för periodiseringar och reservfonder är bristfällig hos många småföretagare. 
Han tror att efterlevnaden av redovisningslagstiftningen kommer bli sämre under en 
övergångsperiod, men därefter kommer efterlevnaden stabiliseras på nytt då ett nytt sätt 
att verifiera den på kommer skapas. Förlorarna av en slopad revisionsplikt menar Niring 
är till exempel de anställda i företaget som inte kan kräva att en granskning av företaget 
ska ske, där det vid en sådan exempelvis fastställs att företaget har betalat in sociala 
avgifter. Intressenter såsom borgenärer kommer inte att drabbas, utan kommer att kräva 
ett säkerställande för sina åtaganden. 
 
De flesta av Nirings kunder tror han skulle fortsätta vara kunder hos honom även efter 
ett slopande av revisionsplikten. Ett motiv som han ser till slopad revisionsplikt är om 
det verkligen går att vara helt oberoende som revisor till ett enmansföretag. Gränserna 
mellan vad som är bolaget och vem som är aktieägare är oklara i ett sådant företag. 
Niring tror att hans arbetsuppgifter kommer förändras genom att han kommer att kunna 
hjälpa sina klienter mer ingående än vad han har möjlighet till i dagsläget.  
 

5.1.2 Nytta av revision för förebyggande av ekonomisk brottslighet 
Revisorer har inte enligt Nirings uppfattning som uppgift att förhindra ekonomisk 
brottslighet. Däremot tror han att revisionen har en viss förebyggande effekt mot den 
ekonomiska brottsligheten, men är det så att företagare vill fuska går det att hitta någon 
mindre nogräknad revisor. Han tror att de flesta människor vill göra rätt för sig och i de 
fall de gör felaktigheter är orsaken till detta vanligtvis okunskap och dessa felaktigheter 
kan revisorn påpeka under revisionen. Niring poängterar även att revisorerna i första 
hand är till för aktieägarna och inte företagets övriga intressenter. Aktieägarna i 
mikroföretagen är oftast en enmansföretagare vilken behöver revisorns hjälp för att 
kunna ha ett välmående företag på lång sikt.  
 
Niring är ganska negativt inställd till anmälningsskyldigheten. Han har fört diskussioner 
med klienter om en eventuell anmälan, men detta har emellertid aldrig lett till en 
anmälan. Han tror att den brottsförebyggande effekten av anmälningsskyldigheten är 
näst intill obefintlig och poängterar att ABL är en omfattande lag där 
anmälningsskyldigheten endast är en liten del av denna. 
 
Klienterna har liten kännedom om anmälningsplikten, tror Niring. De är i många fall 
inte medvetna om att revisorn har en anmälningsplikt. Entreprenörerna i mikroföretag är 
duktiga på det de gör, men har oftast inte speciellt mycket kunskap om ekonomi och 
därigenom inte heller om innehållet i ABL. De företagare som tror att revisorn har en 
anmälningsskyldighet är ofta de som blandar ihop en revisor med en skatterevisor. 
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Klienterna informeras inte rutinmässigt om anmälningsskyldigheten då Niring anser att 
det finns så mycket annat i ABL som klienterna istället bör få kännedom om. Han anser 
att om en förenkling ska ske för små företag bör lagstiftningen ses över då den i 
dagsläget ska tillämpas av alla storlekar på företag och inte är anpassad utifrån 
förutsättningarna för de mindre företagen. 
 
Om klienternas kännedom om anmälningsskyldigheten var bättre skulle den inte 
påverka den brottsförebyggande effekten nämnvärt, anser Niring. De finns enligt honom 
två olika skäl till att klienten begår ett brott, genom okunskap eller genom en medveten 
handling. De som begår brott genom okunskap är inte medvetna om att deras handling 
är olaglig och skulle därför inte heller bli avskräckta om de kände till lagstiftningen. 
Upptäcker revisorn felaktigheten vore det bättre att i samråd kunna åtgärda 
felaktigheten. Däremot om klienten planerar för ekonomisk brottslighet döljer denne 
brottet så att revisorn inte har möjlighet att upptäcka det vid en granskning. Dock anser 
Niring att det ändå är bra att möjligheten till att anmäla klienten finns om revisorn mot 
förmodan skulle upptäcka brottet.  
 
Vid en eventuell anmälan mot en klient vill Niring vara fullständigt säker på att ett brott 
som ryms inom anmälningsskyldigheten har begåtts. Skulle en revisor anmäla en klient 
vid endast en misstanke om brott kan det medföra en omfattande skada för företaget om 
det skulle visa sig att misstanken var felaktig och revisorn kan därigenom även själv bli 
skadeståndsskyldig gentemot företaget. 
 
Niring anser att anmälningsskyldigheten har inneburit ett visst påtryckningsmedel, men 
då diskussioner om att anmäla en klient väldigt sällan förekommer har inte revisorns 
maktposition förändrats nämnvärt sedan tidigare.  
 
Enligt Nirings uppfattning är det inte möjligt att ge revisorerna ett större straffrättsligt 
ansvar för klienternas redovisning då detta skulle medföra att granskningen i sin tur 
skulle behöva bli alldeles för omfattande. Om en annan mer grundlig granskningsansats 
skulle komma att användas istället för den som används idag där stickprovskontroller 
genomförs utifrån bedömningar om risk och väsentlighet, kommer staten bli tvungen att 
betala revisionen istället för företagen, som då inte skulle ha råd.  
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5.2 Skatteverket  

5.2.1 Skattekontroll 
Urvalet för utökade granskningar görs genom riskanalyser och riskbedömningar berättar 
Osihn. Vid varje objekt som väljs ut för kontroll tittar Skatteverket enligt Andersson på 
om det finns någon oren revisionsberättelse för företaget, vilken han anser är en extern 
indikation på att något är fel. Finns det en sådan så kan den hjälpa till med att indikera 
vilka problemområden som existerar i företaget och Skatteverket kan omgående 
fokusera sin granskning mot dessa.  
 
I normalfallet betyder inte en oren revisionsberättelse speciellt mycket för bedömningen 
säger Osihn, Andersson menar att betydelsen av revisionsberättelsen får sättas i relation 
till vad Skatteverkets kontroll inriktas mot. Men den kan ändå leda till att Skatteverket 
uppmärksammar företaget. Andersson berättar att myndighetens kontrollverksamhet är 
uppbyggd av flertalet funktioner varför revisionsberättelsen får en varierande betydelse. 
Enligt Osihn kan exempelvis Skatteverket bedriva projekt inom ramen för riskanalyser 
och undersöka betydelsen av orena revisionsberättelser för Skatteverket. Utfallen av 
projekten ligger sedan till grund för kommande riskvärdering enligt den 
riskvärderingsmodell som Skatteverket använder.  
 
Urvalet till de utökade kontrollerna görs utifrån vilken typ av kontroll som ska 
genomföras säger Andersson. På ekobrottssidan har Skatteverket redan indikationer på 
att någonting är fel, medan om syftet med kontrollen är allmänpreventivt sker urvalet 
slumpmässigt. Osihn berättar att granskningen av deklarationer vanligtvis görs genom 
maskinella kontroller där uppenbara fel identifieras, en mer djupgående kontroll av ett 
företags deklaration genomförs förhållandevis sällan. Andersson förtydligar genom att 
berätta att de deklarationer som avviker allt för mycket identifieras och tas ut till en 
fördjupad granskning. Osihn anser att Skatteverket lyckas identifiera vilka företag som 
är problematiska och därför behöver inte utökad granskning vara frekvent 
förekommande.  
 
Omfattningen av skatterevisionen är begränsad till Skatteverkets resurser vilket innebär 
att cirka 10 000 skatterevisioner genomförs i Sverige varje år, uppskattar Osihn. 
Sannolikheten att ett företag ska bli utvald för en skatterevision bedömer Andersson är 
3-5 procent. De företag som väljs ut till skatterevision väljs ut mer noggrant än vid de 
andra kontrollformerna. Skatteverket tittar inte endast på de uppgifter som lämnats i 
deklarationerna utan eftersträvar att ha andra indikationer på att en skatterevision är 
lämplig att genomföra.  Förändrade taxeringsbeslut efter skatterevisioner förekommer 
enligt Osihns uppfattning i omkring 80 procent av fallen. Andersson förtydligar det hela 
och tror att ändrade taxeringsbeslut tror inträffar i ungefär 70 procent av fallen där 
skatterevision har genomförts. Han uppskattar att ett ändrat taxeringsbeslut förekommer 
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i ungefär hälften av de allmänpreventiva kontrollerna och cirka 80 procent av de 
kontroller där de inhämtat kontrollmaterial.  
 
Skatterevisionsverksamheten utvidgas inte då det är en fråga om legalitet. Myndigheters 
verksamhet anpassas för att få acceptans hos befolkningen och Osihn tror inte att 
svenskarna vill ha en mer omfattande kontrollverksamhet från Skatteverkets sida. 
Myndighetens kontroll måste uppfattas som effektiv av medborgarna. Det kan uppnås 
genom synlighet och träffsäkerhet (att kontroller leder till beskattningsändringar) i 
kontrollen. En kontroll som upplevs som effektiv får sannolikt även en acceptans hos 
medborgarna. Kontroll och ändring av små fel kan leda till det motsatta menar han.  
 
Skatteverket har vid en skatterevision i stort sett samma syn på väsentlighet och risk 
som den lagstadgade revisionen. Skatterevisionen skiljer sig däremot från den 
lagstadgade revisionen enligt Andersson. Den externa revisorn kontrollerar att företaget 
förvaltas korrekt samt kontrollerar så att skulder och tillgångar är rätt värderade. 
Skatterevisorn är mer intresserad av att intäkter och kostnader har redovisats korrekt 
utifrån ett skatterättsligt perspektiv. Skatterevisorn tittar exempelvis då på om företaget 
har gjort inköp som företagaren egentligen avser att använda för privat bruk och således 
borde lönebeskattas. Ett sådant djup i granskningen har inte den externa revisorn. 
 
Den externa revisorn utgår vanligtvis från att företaget har redovisat sina intäkter 
fullständigt. Om Skatteverket fokuserar sin granskning under skatterevision mot 
intäktssidan har de vanligtvis indikationer på att dessa inte är korrekt redovisade och 
genomför därför en djupare granskning. Osihn berättar att de skatterevisioner som 
genomförs har ett speciellt syfte vilket är förutbestämt av Skatteverket. Detta innebär att 
skatterevisionen har en smal inriktning och fokuserar därför endast på den del av 
redovisningen som innefattas av syftet med revisionen.  
 
Osihn menar att synligheten av skatterevisionerna är viktigt för en preventiv påverkan. 
Om Skatteverket syns i större omfattning tror företagare att myndigheten även utför 
mycket, vilket leder till att företagare i en högre grad tror att de som skattefuskar blir 
upptäckta, och skattefuskar därför inte själva.  
 
Osihn tror att Skatteverket är väldigt kostnadseffektiva med sin verksamhet men i 
mindre företag tar det längre tid att genomföra en utredning i förhållande till den 
eventuella höjning av taxeringen som åstadkoms. Ju lägre omsättning ett företag har, 
desto mindre blir de eventuella upptaxeringarna.  
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5.2.2 Nytta av revision för skattekontrollen  
Osihn berättar att Skatteverket tror att den lagstadgade revisionen bidrar till någon form 
av kvalitetsuppfyllelse, att småföretag håller en någorlunda god ordning på sina 
räkenskaper. Detta bekräftas av Andersson som anser att om revisionen inte skulle 
finnas är risken stor att redovisningen skulle se betydligt sämre ut än vad den gör idag. 
Revisorn är en extern person som kommer in och ställer press på företaget om att det 
ska finnas en upprättad bokföring som är korrekt. Graden av internkontroll minskar ju 
mindre företaget är och revisorn blir allt viktigare i dessa situationer för att säkerställa 
att det finns en korrekt upprättad redovisning och bokföring Detta underlättar 
Skatteverkets arbete vid en eventuell skatterevision då företaget har en någorlunda bra 
kvalité på sin redovisning enligt Osihn. Skatteverket tror dock inte att revisionen ger 
någon egentlig garanti för att företagens redovisning är korrekt ur en skatterättslig 
synvinkel. Den aspekten tror inte myndigheten att externrevisorerna kan prioritera i sitt 
arbete och att anlita en externrevisor är ändå en kostnad för företaget. Revisorerna kan i 
vissa fall även ha bristande kompetens för det menar Osihn.  
 
Andersson menar att risken är stor för att redovisningskvalitén skulle försämras om 
revisionsplikten slopades för små aktiebolag. Associationsformer som inte har 
revisionsplikt har generellt en sämre bokföring och redovisning än vad de mindre 
aktiebolagen har i dagsläget. Osihn tror att ett slopande av revisionsplikten för 
mikroföretag leder till redovisningskvalitén i företagens bokföring försämras. Han anser 
däremot att de flesta småföretagare har ett egenintresse av att upprätthålla en viss 
kvalité på sin redovisning då de vill göra rätt för sig och då det kan krävas av 
exempelvis långivare. Försämringen tror Osihn skulle vara marginell, men det skulle i 
de fall där kvalitén försämras leda till att skatterevisionen skulle ta längre tid. Han tror 
att risken ökar för att företagen kommer att göra fler oavsiktliga fel i sina deklarationer 
om revisorerna inte kommer att hjälpa företagen med redovisningen.  
 
Om revisionsplikten avskaffades bör Skatteverkets kontrollverksamhet utvidgas anser 
Andersson. Om de utökade resurserna i verksamheten läggs på deklarationsgranskning 
eller genom utökad skatterevision tror Andersson däremot endast är en smaksak. 
Huvudsaken är att kontrollerna utökas. Osihn tror att det skulle behöva göras vissa 
förändringar i skatterevisionsverksamheten om revisionsplikten avskaffades för mindre 
aktiebolag, men är tveksam till om verksamheten skulle behöva utvidgas i omfattning. 
Han tror emellertid inte att det skulle förändra arbetet i någon större omfattning för 
Skatteverket.  
 
Skatteverket har ytterst lite kommunikation med granskade företags revisorer vid en 
utökad kontroll, de har istället främst kontakt med företagens företrädare. Andersson 
berättar att vid en utökad skattekontroll av småföretagare brukar revisorn eller personen 
som sköter företagets bokföring vanligtvis vara med för att hjälpa företagaren att kunna 
besvara de mer redovisningstekniska frågorna som Skatteverket ställer I den mån 
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företrädarna vill att Skatteverket ska ha kontakt med revisorerna har Skatteverket också 
detta säger både Andersson och Osihn. Osihn är tveksam till om en utökad kontakt med 
revisorerna skulle hjälpa Skatteverket i sitt arbete. Revisorer har inte något allmänt 
intresse av att avsätta tid för att diskutera med Skatteverket enligt honom. I och med 
detta menar Andersson att en myndighetsutövande kontrollfunktion skulle överföras till 
revisorerna vilket skulle föranleda en svår balansgång för revisorerna då de betalas av 
företagen. Revisorerna skulle inte heller kunna lämna ut mer information till 
Skatteverket än vad som kan delges för att samtidigt skydda sina klienter hävdar Osihn. 
För att förbättra skattekontrollen ser Andersson att den orena revisionsberättelsens 
utformning skulle kunna förändras till att inte vara lika standardiserad som den är i 
dagsläget. På så vis skulle Skatteverket kunna få mer information om identifierade 
problemområden genom revisionsberättelsen. 
 
En förändring av revisionens utformning för att förbättra skattekontrollen skulle kunna 
vara att revisorernas arbete utvidgas för att även omfatta en kontroll av företagens 
beskattning, men detta tror Osihn inte är ett rimligt alternativ i dagsläget. Hela 
skatterevisionsverksamheten skulle kunna privatiseras genom att revisionsföretag får 
bedriva skatterevisionerna, men detta skulle kräva ändrad lagstiftning inom flera 
områden.  
 
Om en minskad skattekontroll leder till ett ökat skattefel beror på hur mycket 
kontrollverksamheten skulle minska enligt Osihn. Andersson anser även han att en 
minskad skattekontroll skulle leda till ett ökat skattefel. Det finns en optimal nivå på 
skattekontrollen och Sverige är ett av de länder som inte har speciellt stora resurser för 
att bedriva skattekontroller. Svenskarna skattemoral upplever Osihn som god, vilket är 
en förutsättning för att Sverige ska kunna ha en förhållandevis liten kontrollverksamhet. 
En förutsättning är emellertid att Skatteverket klarar av att bedriva kontrollverksamhet 
mot riskområden där skatteundandragandet är stort. Andersson tror att svenskarnas 
skattemoral i grund och botten är tillfredställande, men att det finns personer som skulle 
utnyttja en minskad kontrollverksamhet. Andersson tror att svenskarnas skattemoral är 
relativt hög i en jämförelse med andra länder. I Sverige bygger skattekontrollen i större 
utsträckning än i många andra länder på en samverkan mellan Skatteverket och det 
granskade företaget. 
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5.3 Ekobrottsmyndigheten 

5.3.1 Nytta av revision för förebyggande av ekonomisk brottslighet 
Berg anser att revisorerna är samhällets skyddsinstrument gentemot såväl aktieägarna 
som allmänheten. Han anser att det åligger revisorerna i deras arbete att försöka 
förhindra ekonomisk brottslighet. Genom revisorernas insats ska man veta att det finns 
en utomstående översyn i mindre bolag som inte har en tillräcklig intern kontroll i 
övrigt. Så länge det finns ett litet antal styrande ägare till aktiebolaget behövs den 
externa revisorn.  
 
Ekobrottsmyndigheten ser revisorerna och redovisningsbyråerna som några av deras 
viktigaste samarbetspartners för att förebygga och förhindra att ekonomiska brott 
uppstår. Berg menar att revisorernas viktigaste uppgift är att förebygga ekonomiska 
brott. Revisorn ska i första hand försöka få sin klient att rätta till gjorda felaktigheter, 
men är dessa allvarliga eller långt begångna ska revisorn istället anmäla sin klient i 
enlighet med anmälningsskyldigheten.  
 
Om ett företag har reviderats av en revisor ska allmänheten kunna ha tilltro till att 
företagets redovisning är korrekt upprättad. Revisorerna kan inte identifiera allt men 
systematiskt ska det vara riktigt, exempelvis att aktiekapitalet finns kvar och att 
företagets redovisning motsvarar den ekonomiska verklighet som faktiskt råder.  
 
Enligt Berg hade revisorerna en negativ inställning till anmälningsskyldigheten i början. 
Det förekom endast ett fåtal anmälningar i inledningsskedet och fortfarande är det inte 
särskilt frekvent förekommande med anmälningar. Ekobrottsmyndigheten vet att ett 
antal mindre nogräknade revisorer underlåter att anmäla misstanke om brott, vilket 
myndigheten märkt under projekt som de arbetat med. De redovisningsskandaler som 
skett i USA har emellertid lett till att revisorer idag är mer medvetna om sin 
skadeståndsskyldighet och andra eventuella påföljder som kan uppstå från aktieägarnas 
sida.  
 
Revisorsnämnden har dock börjat få en alltmer positiv inställning till 
anmälningsskyldigheten då de värnar om revisorernas rykte. När Ekobrottsmyndigheten 
identifierat revisorer som inte reagerat på ett korrekt vis eller där revisorer agerat som 
instrument i en brottslig verksamhet så är revisornämnden mån om att få vetskap 
beträffande detta. Revisorsnämnden agerar genom att exempelvis upphäva 
revisorsauktorisationer för att på så sätt upprätthålla revisorernas status.  
 
Berg tror inte att revisorer informerar sina klienter angående anmälningsskyldigheten då 
revisorerna har så mycket annat att göra. Han anser dock att revisorerna ska informera 
sina klienter om anmälningsskyldigheten åtminstone i de fall där felaktigheter 
identifierats.  
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Enligt Bergs uppfattning är den brottsförebyggande effekten av revisorernas 
anmälningsskyldighet väldigt stor när det gäller små aktiebolag. Detta eftersom det inte 
finns någon godtagbar internkontroll i dessa bolag, den enda externa insynen som finns 
i sådana bolag är revisorn. Berg ställer sig frågande till hur företagens andra intressenter 
skulle agera om insynen inte fanns.  
 
Skatteverkets tillsyn är enligt Berg inte tillräcklig då de kontrollerar ungefär en procent 
av företagen, och det är inte de små företagen som kontrolleras mest frekvent. De små 
företagen skulle vid ett slopande av revisionsplikten kunna leva ett eget liv utan tillsyn, 
enligt hans mening.   
 
Ekobrottsmyndigheten har endast kontakt med brottsanmälda företags revisorer om 
myndigheten antar att revisorn kan tänkas tillföra någon information eller om revisorn 
misstänks för att inte ha fullgjort sina åtaganden. Ett exempel på detta kan vara om en 
ren revisionsberättelse lämnats, men företaget inte har någon upprättad bokföring.       
 
Berg ser inte att en förändring av revisionens utformning skulle leda till att fler brott 
upptäcks. Han anser istället att om revisorsnämnden blir uppmärksammad på alla de fall 
där revisorerna inte fullgjort sin skyldighet att anmäla en klient vid brottmisstanke och 
vidtar därefter åtgärder skulle kunna medföra en förbättring.  
 
Revisorn bör ha en relativt klar misstanke innan denne anmäler en klient enligt Berg. 
Revisorerna bör skaffa sig så pass mycket information så att det finns någon grund för 
misstanke, inte bara genom hörsägen utan det krävs mer konkret bevisning. Om det är 
ett mindre fel bör revisorn i första hand se till att rätta till felaktigheten. Är det inte 
möjligt att korrigera felaktigheten eller om den är av allvarligare karaktär ska revisorn 
istället avsäga sig uppdraget och anmäla klienten. 
 
Det är svårt att påvisa att revisorer har haft uppsåt att hjälpa en klient att begå brott, men 
det har dock förekommit fall där revisorer blivit dömda för medhjälp till brott. I dessa 
situationer har det funnits konkret bevisning som visat att revisorn varit delaktig. 
Revisorerna har oftast en passiv roll gentemot sina klienter, det är därför enklare att 
angripa försumligheten genom att revisorsnämnden höjer ribban för vad som är tillåtet 
av revisorer att godkänna. Det är endast genom konkreta åtgärder som acceptansnivån 
kan höjas varför det är viktigt att revisorsnämnden blir informerade om alla fall som 
uppkommer. I övrigt tror Berg att det är svårt att förändra den ansvarsuppdelning som 
finns idag.  
 
Om revisionsplikten avskaffas kommer sannolikheten för att kunna begå ekonomiska 
brott utan att bli upptäckt att öka kraftigt, enligt Berg. Motiveringen är att det då 
kommer bli fritt fram för berörda företag att inte följa lagstiftningen. De minsta 
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företagen har normalt sett inte någon företagsekonomisk kompetens själva, därför anser 
Berg att det skulle ställas större krav på att dessa företag anlitar redovisningsbyråer eller 
motsvarande kompetens. När företagen inte gör detta finns i dagsläget i alla fall en 
revisor som kontrollerar deras bokföring och kan ses som en säkerhet. Emellertid skulle 
inte en anlitandet av en redovisningsbyrå kunna ersätta revisorn då endast denne har ett 
ansvar knutet till sitt uppdrag.  
 
Berg ställer sig frågande till vad de som förespråkar ett slopande av revisionsplikten 
eftersträvar, för om den avskaffades skulle detta enligt honom leda till att företagare kan 
fuska fritt, om inte Skatteverket ges betydligt utvidgade resurser. Det är så låg frekvens 
i skatterevisionerna och dessa är de enda kontroller vilka Skatteverket bedriver som 
verifierar att det finns en verklighet bakom företagens redovisade uppgifter.  
 
Ett alternativ till att avskaffa revisionsplikten för de små aktiebolagen kan istället vara 
att höja kravet på lägsta tillåtna aktiekapital så att de allra minsta näringsidkarna väljer 
att bedriva sin verksamhet i en annan bolagsform. Ett annat alternativ som Berg har till 
slopandet av revisionsplikten är att ge revisorn möjlighet till att i större utsträckning ha 
dubbla roller. Revisorn skulle då få hjälpa till med både bokföringen och att utföra 
revisionen, men revisorns nuvarande ansvar slopas inte. Detta skulle bli mer 
kostnadseffektivt för småföretagaren då denne inte behöver anlita både en 
redovisningsbyrå och en revisor, utan anlitar endast revisorn i större utsträckning 
istället. Det är revisorn som gör att omvärlden har en annan tilltro till aktiebolag som 
bolagsform jämfört med till exempel enskilda näringsidkare.  
 
Om sannolikheten minskar för att bli bestraffad för ekonomisk brottslighet tror Berg att 
skattefelet kommer att öka i omfattning. Ekobrottsmyndigheten har upptäckt att i de 
områden där risken för upptäckt är liten växer granden av fuskande snabbt. Dock är det 
svårt att avgöra hur mycket skattefelet skulle öka. Berg menar även att det är viktigt 
med höga straffsanktioner för att uppnå en avskräckande effekt mot brottslighet. 
 
För engångsbrottslingar som försöker rädda sin verksamhet genom att begå ekonomiska 
brott är upptäcktsrisken väsentlig för att förebygga att brott begås. Företagarna är 
livrädda för att bli upptäckta då deras anseende kan bli förstört. I dessa situationer har 
revisorerna en viktig uppgift enligt Berg. Den organiserade brottsligheten däremot 
kalkylerar med riskerna och döljer systematiskt sitt fuskande och blir därför inte 
avskräckta på samma sätt som engångsbrottslingarna. 
 
  

35 



 
Revisionen – vilken nytta har den för samhället? 

6. Analys 
I kapitlet analyseras empirin utifrån den teoretiska referensramen, likheter och 
skillnader belyses. Vår analysmodell ligger till grund för strukturen i kapitlet. 

Figur 7, Analysmodell, källa: Egen 
 
För att underlätta läsningen och göra det lättare att följa resonemangen kommer vi i 
detta kapitel inte skriva ut respondenternas namn utan istället benämna 
intervjupersonerna enligt följande; 
 
Carl Niring, Lindebergs Grant Thornton  → Revisor 
Ulf Andersson, Skatteverket → Skatterevisor 
Lars Osihn, Skatteverket  → Skattechef 
Lennart Berg, Ekobrottsmyndigheten → Ekobrottschef 
 

6.1 Nytta av revision för samhället 

Figur 8, Revisionen & samhället, källa: Egen 
 
Revisorn menar att revisionsplikten kommer att försvinna då syftet med revisionen inte 
är anpassad efter de speciella förutsättningar som råder för mikroföretagen. Revisorns 
åsikter stämmer överens med Collis et al om att principal-agentförhållandet inte är det 
samma i mikroföretag som i större aktiebolag och att revisorn därför inte kan vara 
oberoende gentemot sin klient. Enligt ABL ska revisorn inför varje nytt 
revisionsuppdrag pröva om det finns omständigheter som kan rubba revisorns 
oberoende ställning gentemot klienten. Revisorn ifrågasätter emellertid hur denne kan 
vara oberoende som revisor i ett mikroföretag då ägare och företagsledning är en och 
samma person i de allra flesta fall. Revisionsplikten är lagstadgad för aktiebolag och 
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revisionens utformning är densamma oavsett företagsstorlek. Även Khalil och Lawarrée 
som i sin forskning undersökt revisorns oberoende mot företagsledningen menar att det 
är svårt att ha en oberoende revisor om inte principalen ständigt övervakar denne. 
Revisorn har aldrig varit i kontakt med Skatteverket i de fall då hans klienter blivit 
föremål för skatterevision. Han menar att Skatteverket endast kommunicerar direkt med 
företaget i dessa fall. Skattechefen bekräftar detta men säger samtidigt att de 
kommunicerar med den person som företaget vill ska vara företagets företrädare. 
Skatterevisorn förklarar att revisorn ofta är den som får företräda företaget för att 
besvara de redovisningstekniska frågorna. 
 
Norberg och Thorell menar att nyttan av revisionen för skattekontrollen inte överstiger 
kostnaden för att kunna motivera en obligatorisk revisionsplikt för mikroföretag. De 
hävdar att revisionsplikten medför en ökad kvalité på berörda företags redovisning, men 
är ändå kritiska till om den lagstadgade revisionen kan bidra till att minska skattefelet i 
tillräcklig omfattning. Khurana och Raman anser liksom Pentland att revisionen ger en 
kvalitetshöjning av företagens redovisning och ökar tillförlitligheten till den, men detta 
är främst gentemot aktieägare och långivare. Revisorn menar precis som forskarna ovan 
att hans arbete skapar ett mervärde för Skatteverket då han anser att den svenska 
befolkningen har en låg skattemoral och att revisorns arbete innebär en ökad kontroll av 
företagens redovisning.  
 
Enligt Chow efterfrågas revision endast om principalen anser att nyttan av revisionen 
överstiger kostnaden. Collis et al menar att principalen till ett mikroföretag kan vara 
exempelvis Skatteverket. Sätts detta i relation till att varken Skattechefen eller 
Skatterevisorn anser att revisionen inte bidrar med något mer än en viss kvalitetshöjning 
av företagens redovisning skapar den enligt Chows resonemang ingen nytta och är 
därför inte nödvändig utifrån Skatteverkets perspektiv.  
 
Revisorerna är både ägarnas och samhällets skyddsinstrument enligt Ekobrottschefen. 
Han anser att revisorernas viktigaste uppgift är att förebygga och förhindra ekonomisk 
brottslighet. Detta skulle vara fallet om Collis et als förändrade modell av principal-
agentteori skulle appliceras. Då skulle samhället vara principaler och revisorerna 
rapportera sitt arbete direkt dit. Så är inte fallet idag varför Ekobrottschefens åsikt inte 
kan stödjas av forskningen.  Norberg och Thorell delar Ekobrottschefens uppfattning 
om att det skulle det bli fler företag som inte följer redovisningslagstiftningen om 
revisionsplikten avskaffades för mikroföretag. Revisorn tycker inte att han i sitt arbete 
ska förhindra ekonomisk brottslighet, däremot anser han att hans arbete kan ha en 
förebyggande effekt. Han anser att hans arbete är till för företagens aktieägare vilket 
stämmer väl överens med principal-agentteorin enligt Khalil och Lawarrée.  
 
Revisorn anser inte att den brottsförebyggande effekten av anmälningsplikten skulle bli 
bättre genom att han regelbundet skulle informera sina klienter om denna, vilket inte 
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görs i dagsläget. Revisorn anser att det är mer lämpligt att tillrättavisa en klient som 
begått en felaktighet än att anmäla denne. Detta bidrar ändå enligt Khurana och Raman 
till att intressenterna upplever en större nytta av revisionen. Ekobrottschefen anser även 
han att anmälningsskyldigheten i första hand ska främja att revisorer hjälper klienter 
som begått misstag genom att rätta till dessa, men att de i andra hand ska anmäla sin 
klient om misstagen är grova, eller att klienten inte är intresserad av att bättra sig.  
 
Om revisionsplikten för mikroföretag avskaffas tror Ekobrottschefen att det kommer 
leda till att fler företag börjar fuska eftersom det inte finns någon kontrollinstans som 
kontrollerar och verifierar deras bokföring. Detta bekräftas av Pentland som menar att 
revisorn genom sitt arbete förbättrar företagarens moral. Detta motsägs däremot av 
Chow som menar att det finns en risk att revisorn hjälper företagaren att presentera 
information som intressenterna förväntar sig och att felaktigheter därför döljs.  
 

6.2 Sambandet kontroll & skattefel 

Figur 9, Samhället & skattefelet, källa: Egen 
 
Alm och Torgler påvisar i sin forskning att företagares benägenhet att göra rätt för sig 
minskar om de utsätts för allt för omfattande kontroller så att de känner sig övervakade. 
Detta gör att revisionsplikten och utformningen kan ifrågasättas om den är för 
omfattande. Alm och Torglers forskning strider dock mot Beck et als där forskarna har 
en mer experimentell utgångspunkt där rationellt beslutsfattande mer ligger till grund än 
uppfattade observationer från omvärlden. I detta fall leder en starkare 
kontrollverksamhet till mindre incitament för att göra medvetna felaktigheter. Revisorn 
menar att om företagare vill fuska så går det, utan att revisorn kan göra särskilt mycket 
för att förhindra detta. De företagare som gör fel genom slarv eller okunskap kan 
revisorn däremot identifiera och tillrättavisa. Ekobrottschefen anser att revisorn här 
spelar en stor roll i att korrigera gjorda felaktigheter och tillrättavisa företagen. Även 
risken att bli upptäckt avskräcker, menar han.  Ekobrottsmyndigheten hävdar att den 
dominerande ekonomiska brottsligheten består av bland annat slarv hos småföretagare.  
 
Beck et al påvisar i sin forskning att variabler såsom sannolikhet att bli bestraffad för 
fusk och straffsanktionernas utformning påverkar individers inställning till att redovisa 
korrekta inkomster. Changs studie visade även den att ett effektivt sätt att minska 
omfattningen av skatteundandragande var att öka sannolikheten att bli föremål för en 
skatterevision samt att öka bestraffningen. Enligt Skattechefen bedriver Skatteverket 
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utökade kontroller för att företagare ska uppleva att Skatteverket bedriver en storskalig 
kontrollverksamhet. Kontrollerna som genomförs genom en utökad granskning och 
genom skatterevisioner är utformade för att maximera den upplevda sannolikheten för 
företagare att bli föremål för en utökad granskning av Skatteverket. Alm och Torgler 
hävdar att en allt för omfattande kontrollverksamhet från Skatteverkets sida leder till en 
sämre skattemoral hos befolkningen. Detta verifieras även av Feld och Frey som 
beskriver förhållandet mellan skatteverket och befolkningen som ett psykologiskt 
kontrakt och menar att det inte är frekvensen av att bli utsatt för en utökad kontroll som 
är det väsentliga, utan istället spridningen av information om vilka konsekvenserna blir 
av fuskande. Det är därför av vikt att Skatteverkets verksamhet är legitim vilket även 
Skattechefen poängterar. Skatterevisorn anser att den svenska skattekontrollen bygger 
på en god samverkan mellan Skatteverket och det granskade företaget, vilket kan 
motivera legitimiteten. Skattechefen anser därför inte att det är möjligt att utvidga 
kontrollverksamheten i större omfattning för att kunna behålla den nuvarande graden av 
legitimitet.  
 
Revisorn menar att de allra flesta företagare är ärliga och vill göra rätt för sig. Detta 
skulle kunna räcka för att upprätthålla deras skattemoral enligt Feld och Frey. 
Ekobrottschefen menar att sannolikheten för att bli föremål för en skatterevision är cirka 
en procent, vilken får anses vara liten i sammanhanget. Ekobrottschefen är även av 
uppfattningen att höga straffsanktioner har en god effekt för att avskräcka från 
ekonomisk brottslighet, vilket Beck et als studie bekräftar, forskning av Feld och Frey 
samt Alm och Torgler visar istället på en motsatt effekt. De hävdar att en öppenhet från 
skatteverkets sida leder till en bättre skattemoral än att myndigheten visar 
misstänksamhet mot befolkningen genom att exempelvis utvidga verksamheten för 
skatterevisioner.  
 
Skattechefen motiverar att Sverige kan ha låg sannolikhet för skatterevision med att 
svenskarna har en hög skattemoral vid en jämförelse med omvärlden.  Detta bekräftas 
även genom forskning av Alm och Torgler som konstaterade att Sverige i jämförelse 
med övriga EU har en god skattemoral. 
 
Revisorns uppfattning gällande skattemoral skiljer sig åt jämfört med övriga 
respondenter. Skattechefen menar att svenskar har en bra skattemoral vilket är en 
bidragande orsak till att Skatteverket inte har en speciellt stor organisation, vilket 
Skatterevisorn instämmer till. Däremot tycker inte Skattechefen att revisorerna bidrar 
med någonting mer än en viss kvalitetshöjning av redovisningen, den garanterar 
exempelvis inte att företagens beskattning är korrekt. Alm och Torglers forskning 
stödjer att Sverige är ett av de länder där medborgarna uppvisar en god skattemoral 
vilket gör att en kontrollverksamhet kan hållas på en låg nivå.   
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Revisorn delar lagstiftarens uppfattning om när en oren revisionsberättelse ska lämnas, 
men har en avvikande uppfattning gällande fall då företag har gjort en felaktighet av ett 
mer formellt slag vilken revisorn påpekat och företaget korrigerat men ändå är tvungen 
att lämna en oren revisionsberättelse. Om en oren revisionsberättelse lämnas måste 
Revisorn skicka in en kopia till Skatteverket och han menar att den kan vara en 
utlösande faktor för Skatteverket att granska företaget mer ingående. Skattechefen 
menar att en oren revisionsberättelse generellt sett inte är en anledning för myndigheten 
att fördjupa granskningen mot företaget. Skatterevisorn menar att revisionsberättelsen 
som revisorn avger ger Skatteverket en viss hjälp i sitt då myndigheten tittar på dessa 
innan en utökad granskning görs mot ett företag för att identifiera problemområden hos 
företaget. Skatteverket arbetar med en avancerad riskmodell för identifiering av företag 
som de finner intressanta att genomföra fördjupade granskningar mot. Den forskning 
som Beck et al bedrivit avseende individers skattemoral visar att faktorer som 
sannolikhet att bli upptäckt och straffsanktionens utformning påverkar skattemoralen. 
Skatteverket beaktar främst sannolikheten att bli upptäckt i sin riskmodell. Skattechefen 
menade att det var viktigt att företagare upplever att det är en stor risk att bli föremål för 
en utökad granskning av Skatteverket. För att uppnå detta använder sig myndigheten av 
riktad granskning, där de endast granskar poster vilka har förutbestämts.  
 
Revisorn tror att Skatteverket anser sig behöva utvidga sin verksamhet inom 
skatterevision för att kunna upprätthålla samma nivå på skattefelet som tidigare. Detta 
går i linje med Beck et als forskning då revisorn i dagsläget lyckas identifiera en del 
felaktigheter som företagarna gör och då denna sannolikhet minskar måste Skatteverkets 
verksamhet utvidgas för att samma nivå på sannolikhet ska kunna upprätthållas.   
 
Ekobrottschefen berättade att revisorsnämnden har börjat få upp ögonen för revisorer 
som underlåter att anmäla sina klienter. Därför delges revisorsnämnden information i de 
fall Ekobrottsmyndigheten har fått vetskap om att det förekommer. Precis som i Beck et 
als studie skulle en ökad sannolikhet för att bli bestraffad leda till att ett oönskat 
beteende minimeras. Precis som Norberg och Thorells undersökning visade, var 
Revisorn negativt inställd till anmälningsskyldigheten i ABL. Revisorn ansåg att det 
finns så mycket annat i ABL som är viktigare att beakta än anmälningsskyldigheten. 
Revisorn har heller aldrig anmält en klient, men sa samtidigt att diskussioner hade förts 
inom revisionsbyrån. Även Ekobrottschefen är införstådd med revisorernas inställning 
till lagen. 
 
Revisorn tror att de flesta av hans klienter skulle fortsätta att anlita honom vid ett 
avskaffande av revisionsplikten då dessa även fortsättningsvis vill göra rätt för sig. Alm 
och Torgler påvisar att mikroföretag har ett högre skatteundandragande än större företag 
med delat ägande vilket bekräftar att Ekobrottschefen kan känna en oro. Revisorn tror 
trots allt att revisionsplikten kommer att avskaffas inom en snar framtid. 
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7. Slutsatser & avslutande diskussion 
Här presenteras uppsatsens slutsatser och våra egna åsikter i form av en avslutande 
diskussion. Förslag till vidare forskning lämnas och en tillförlitlighetsdiskussion förs. 

7.1 Slutsatser 
Syftet med uppsatsen är att beskriva och förklara vad revisionsplikten för mikroföretag 
ger för nytta till intressenten samhället, avseende att hålla skattefelet på en så låg nivå 
som möjligt. De två huvuddelar som vi undersökt för att uppnå detta är hur 
skattekontrollen och förebyggandet av den ekonomiska brottsligheten bistås av 
revisionen.  
 
De slutsatser vi kan dra av vår studie efter genomförd analys är följande: 
 
- Skattekontrollen 

Skattekontrollen har en preventiv inverkan på skattefelet, men verksamheten innebär 
inte en särkskilt omfattande kontroll. Revisionen ger inget direkt bidrag till 
skattekontrollen, men kan till viss del underlätta kontrollverksamheten då den 
säkerställer en viss kvalitet på redovisningen. Revisionsberättelsen och dess 
utformning har inte någon större påverkan på skattekontrollen, varken 
Ekobrottsmyndigheten eller Skatteverket lägger någon större vikt av innehållet i 
revisionsberättelsen. Sammantaget leder detta till att revisionen inte i någon vidare 
stor utsträckning underlättar skattekontrollen. Ett slopande av revisionsplikten skulle 
troligtvis inte påverka skattekontrollverksamheten i den omfattning att det skulle 
motivera en lagstadgad revisionsplikt för mikroföretag. 
 

- Ekonomisk brottslighet 
Revisionen är inte ett av de viktigare instrumenten för upptäckandet av ekonomisk 
brottslighet. Revisorernas anmälningsskyldighet har inte gett någon större effekt, 
den praktiska tillämpningen av lagen motsvarar inte lagtextens utformning eller dess 
syfte enligt vår undersökning. Däremot har revisionsplikten en preventiv effekt för 
fel som uppkommer genom okunskap eller engångshandlingar från företagarens 
sida. Denna är svår att mäta, men skulle gå förlorad om revisorn 
kontrollinstrumentet avskaffades.  
 

- Skattefelet 
Om revisionsplikten avskaffas för mikroföretag leder det med stor sannolikhet till 
att skattefelet ökar i omfattning eftersom den förebyggande effekten av revisionen 
går förlorad. Samhället har sammantaget därför en nytta av revisionsplikten för 
mikroföretag. 
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7.2 Avslutande diskussion 
Vi har i vår studie kommit till slutsatsen att revisionsplikten ger ett mervärde för 
förebyggandet av ekonomisk brottslighet. Emellertid är inte dagens utformning av 
revisionen mot mindre aktiebolag något som revisorerna verkar se som hållbart. Det 
finns en stark diskussion om att något bör hända. Att avskaffa revisionsplikten, såsom 
många andra länder gjort, verkar dock inte som den enda lösningen. Norberg och 
Thorell, som är negativa till att ha revisionsplikt, uppskattar den samhällsekonomiska 
kostnaden för att ha kravet på revision till att uppgå till två miljarder kronor. Det bör 
kunna antas att de inte är försiktiga i sin uppskattning. Ekobrottsmyndigheten, som 
identifierar just småföretagare till att vara en av huvudgrupperna av ekobrottslingar, 
uppskattar å sin sida den ekonomiska brottsligheten till att vara 100-150 miljarder 
kronor, och tror att denna siffra kommer att växa kraftigt vid ett avskaffande av 
revisionsplikten. Utifrån detta anser vi att ett alternativ till avskaffandet kan vara av 
intresse.  
 
Vår åsikt är en kompromiss bör nås mellan näringslivets inställning och 
Ekobrottsmyndighetens. Revisionsplikten för mikroföretag bör vara krav, men 
specialanpassa reglerna för denna typ av företag. Revisorn skulle kunna få en delad roll 
genom dels hjälpa företaget med bokföringen och dels behålla sitt ansvar som revisor 
om dennes oberoende går att upprätthållas. På så sätt försvinner inte det 
kontrollinstrument som revisorn utgör och skattefelet hålls på en lägre nivå än vid ett 
slopande. Samtidigt som kostnaden för företagen av att ha en revision blir mer 
motiverad då företaget kan få hjälp av revisorn i större utsträckning än vad som är 
tillåtet i dagsläget.  
 

7.3 Förslag till fortsatta studier 
I vår uppsats har vi ett kvalitativt angreppssätt där vi vill nå en djupare förståelse. Att 
studera problemet genom ett kvantitativt angreppssätt vore intressant. Här skulle 
förslagsvis en jämförelse mellan Sverige som har revisionsplikt mot ett annat jämförligt 
land passa väl in i problematiken. Vidare vore även en djupstudie av vad som inträffat i 
ett jämförligt land efter det att revisionsplikten avskaffades vara av intresse.  
 
En frågeställning som uppkom under uppsatsens gång var hur de anställda i ett företag 
skulle drabbas av att ingen kontroll förekom av företagets redovisning. En studie om 
vad som skulle kunna gå fel och sannolikheten för detta kan även detta vara ett förslag 
till fortsatta studier. 
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7.4 Tillförlitlighetsdiskussion 
Nedan följer en kritisk granskning och tillförlitlighetsdiskussion av uppsatsen. I 
samband med kritisk granskning och kvalitetssäkring diskuteras källkritik, validitet, 
reliabilitet och generaliserbarhet. 

7.4.1 Källkritik 
De källor som använts i uppsatsen består främst av vetenskapliga artiklar, men även 
böcker. Vid användandet av sekundärdata var det viktigt för oss som författare att tänka 
på att användandet kunde innebära ett risktagande då den kan innehålla andra 
definitioner av ord och begrepp, samt att det var svårt för oss att avgöra hur tidigare data 
var insamlad.97 Emellertid bedömer vi inte risken för felaktigheter som påtaglig då 
uppsatsen till stor del bygger på material från vetenskapliga artiklar vilka granskas 
innan publicering. Detta anser vi vara en kvalitetsstämpel för att innehållet i dessa är 
korrekt.  
 

7.4.2 Validitet 
En hög validitet innebär att vi har lyckats mäta den problematik som vi avsåg att mäta 
och att empirin motsvarar verkligheten, det vill säga är sann.98 Vi har försökt säkerställa 
validiteten genom att utforma intervjufrågorna efter den teoretiska referensram som har 
sammanställts utifrån uppsatsens syfte. Vidare har vi i så stor utsträckning som möjligt 
undvika värdeladdade intervjufrågor. Detta för att minska riken för intervjuareffekter, 
det vill säga att respondenten påverkas av intervjuaren och i händelse av en riktad fråga 
svarar i samstämmighet med frågans värdeladdning.99 Vi har vidare försökt att hålla ett 
kritiskt förhållningssätt till informationen som inhämtats genom våra genomförda 
intervjuer. Vi är medvetna om att svaren vi fått är vinklade utifrån respondenternas 
perspektiv. I vissa fall har intervjusvaren varit spekulativa i viss mån, vilket gör det 
svårare att kunna dra långtgående slutsatser.  
 

7.4.3 Reliabilitet 
För att kunna säkerställa en hög reliabilitet i uppsatsen krävs att studien kan replikeras 
och att detta leder till liknande resultat som vi fått.100 Det är dock inte lika vanligt att en 
hög reliabilitet kan uppnås i kvalitativa undersökningar som denna.101 Vi har därför valt 
att öppet och detaljerat redogöra för våra tillvägagångssätt genom hela studien för att 
försöka öka graden av reliabilitet. 
 

                                                 
97 Arbnor & Bjerke (1994) 
98 Ibid 
99 Gustavsson (red) (2004) 
100 Ibid 
101 Arbnor & Bjerke (1994) 
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7.4.4 Generaliserbarhet 
Generaliseringar kan göras inom ett snävt avgränsat område, eller mer allmängiltigt. Det 
är önskvärt att uppsatsen ska lämna någon mer allmän generaliseringsmöjlighet utöver 
att endast innefatta de studerade objekten.102 Generalisering hänger till stor del ihop 
med begreppet validitet. Utan validitet går det inte att göra generaliseringar då vi inte 
lyckats mäta det vi avsett att mäta.  
 
Valet av metod påverkar möjligheterna för generaliserbarhet. Vi har valt en kvalitativ 
metod i uppsatsen och kritiken mot denna metod är att den inte är att anse som objektiv, 
då slutresultatet är beroende av våra egna tolkningar.  På grund av att vårt urval är 
begränsat samt att vi inte genomfört något representativt urval utan ett experturval så 
har vi inte haft möjligheten att generalisera respondenternas åsikter i någon vidare 
mån.35 Vår förhoppning är att ge en djupare av området, samt att våra respondenter i 
viss mån kan anses vara representativa för respektive respondentkategori och på så sätt 
kunna generalisera deras syn på problematiken. 

                                                 
102 Gustavsson (red) (2004) 
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Bilaga I 
 
Intervjufrågor till revisorer 
 

1. Hur länge har du varit anställd inom företaget? 
 

2. Vad gör du under en vanlig arbetsdag? Vilken är din nuvarande befattning? 
 
Lagstadgad revision 
 

3. Hur ofta förekommande är det att du upptäcker felaktigheter i dina klienters 
bokföring/redovisning som du sedan påtalar för klienten? 
 

4. Vad krävs för att du ska lämna en oren revisionsberättelse?  
- Hur tror du Skatteverket och Ekobrottsmyndigheten ser på en oren revisionsberättelse? 
 
Nytta av revision för skattekontrollen 
 

5. Tror du att revisionen av små aktiebolag skapar någon nytta för Skatteverket? Bidrar 
revisorns arbete till förbättrad skattekontroll?  
 

6. Har Skatteverket någon kommunikation med er då de genomför en utökad kontroll av 
ett företag som ni granskat? 
 

7. Hur tror du skatterevisionen skiljer sig mot den lagstadgade revisionen? Hur vanligt 
förekommande är det att företag får ändrade taxeringsbeslut efter revision av 
Skatteverket? 
 

8. Om revisionsplikten slopas för små företag, tror du att detta leder till en förändrad 
redovisningskvalité som kan komma att påverka skattekontrollen? 
 
Nytta av revision för förebyggande av ekonomisk brottslighet 
 

9. Anser du att du som revisor har som uppgift att förhindra ekonomisk brottslighet? 
- Vilken betydelse har revisionen för att förebygga ekonomisk brottslighet? 
 

10. Vad är din inställning till anmälningsskyldigheten i ABL? Positiv/negativ? 
- Har du anmält någon klient?  
 

11. Hur stor tror du den brottsförebyggande effekten av anmälningsskyldigheten är? 
 

12. Har ni några riktlinjer eller regler som kräver att ni informerar era klienter om 
lagstiftningen? Informerar du dina klienter rutinmässigt? 
 

13. Hur upplever du klienternas kännedom om anmälningsplikten är?  
- Om klienternas kännedom om lagen var bättre, skulle detta påverka den förebyggande 
effekten? 
- Om revisorer anmälde klienter i en större utsträckning, skulle detta påverka den 
förebyggande effekten? 
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14. Hur säker vill du vara innan du skulle anmäla en klient enligt anmälningsskyldigheten? 

Är nivån på misstankegraden i lagtexten - ”…kan misstänkas” - lagom skriven anser du? 
 

15. Har din maktposition/oberoende ställning mot klienten förändrats genom lagstiftningen?  
-Har den givit en påtryckningsmöjlighet?   
 

16. Tror du att ditt arbete skulle påverkas om du som revisor fick ett ändrat straffrättsligt 
ansvar för dina klienters redovisning? 
 
Övrigt 
 

17. Finns det något ytterligare som du vill belysa i ämnet? Är det något som vi inte täckt in 
eller något du vill tillägga?  
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Bilaga II 
 
Intervjufrågor till Skatteverket 

 
1. Hur länge har du varit anställd inom Skatteverket? 
 
2. Vad gör du under en vanlig arbetsdag? Vilken är din nuvarande befattning? 
 
Skattekontroll 

 
3. Hur mycket betyder en oren revisionsberättelsen för urvalsprocessen vid 

skatterevisionen? Hur sker urvalet till utökade skattekontroller för företagen? 
 
4. Hur ofta förekommer en djupare granskning av ett företags deklarationer? 

- Hur vanligt förekommande är skatterevisioner? 
 
5. Hur ser ni på väsentlighet och risk vid skatterevision? 

- Hur tror du skatterevisionen skiljer sig mot den lagstadgade revisionen? 
- Hur vanligt förekommande är det att företag får ändrade taxeringsbeslut efter revision 
av Skatteverket? 

 
Nytta av revision för skattekontrollen 
 
6. Vilken nytta anser du att revisionen av små aktiebolag har för Skatteverket? Bidrar 

revisorns arbete till förbättrad skattekontroll? Vad betyder det att bolaget reviderats av 
en revisor? 

 
7. Om revisionsplikten slopas för små företag, tror du att detta leder till en förändrad 

redovisningskvalité som kan komma att påverka skattekontrollen? 
 

8. Skulle skatterevisionsverksamheten behöva utvidgas vid ett eventuellt avskaffande av 
revisionsplikten för små aktiebolag för att kunna upprätthålla samma nivå på 
skattekontrollen? 

 
9. Har ni någon kommunikation med granskade företags revisorer vid en utökad kontroll? 

 
10. Tror du att det skulle kunna gå att förbättra skattekontrollen genom en förändring av 

revisionens utformning? 
 

11. Tror du att en minskad skattekontroll leder till ett ökat skattefel? 
 

12. Hur kostnadseffektiv är Skatteverkets revisionsverksamhet? 
 
Övrigt 
 
13. Finns det något ytterligare som du vill belysa i ämnet? Är det något som vi inte täckt in 

eller något du vill tillägga? 

 



 
Revisionen – vilken nytta har den för samhället? 

Bilaga III 
 
Intervjufrågor till Ekobrottsmyndigheten 
 

1. Hur länge har du varit anställd inom Ekobrottsmyndigheten? 
 

2. Vad gör du under en vanlig arbetsdag? Vilken är din nuvarande befattning? 
 

Nytta av revision för förebyggande av ekonomisk brottslighet 
 

3. Anser du att revisorer har som uppgift att försöka förhindra ekonomisk brottslighet? 
 
4. Vilken betydelse har revisorn för att förebygga ekonomisk brottslighet? Vad betyder det 

att bolaget reviderats av en revisor? 
 

5. Hur upplever du revisorernas inställning till anmälningsskyldigheten? Positiv/negativ? 
- Anser du att revisorer anmäler brott i den omfattningen de bör göra? 
- Anser du att revisorer informerar sina klienter i tillräckligt stor omfattning? 

 
6. Hur stor tror du den brottsförebyggande effekten är av revisorernas 

anmälningsskyldighet enligt ABL? 
 

7. Har ni någon kontakt med revisorerna för brottsanmälda företag?  
- Hur är er syn på en oren revisionsberättelse? 

 
8. Anser du att en förändring av revisionens utformning skulle kunna leda till att fler brott 

förebyggs/upptäcks? Skulle tilläggsinformation från revisorerna kunna hjälpa? 
 

9. Hur säker bör revisorn vara innan potentiellt brott ska anmälas? Är nivån på 
misstankegraden i lagtexten – ”…kan misstänkas” – lagom skriven anser du? 

 
10. Skulle det vara möjligt att påverka revisionens inriktning till att i större grad förebygga 

ekonomisk brottslighet, genom en ändring av deras straffrättsliga ansvar för sina 
klienters redovisning? 

 
11. Kommer sannolikheten för att kunna begå ekonomiska brott utan att bli upptäckt 

förändras om revisionsplikten avskaffas? 
 

12. Om sannolikheten minskar för att bli bestraffad för ekonomisk brottslighet, tror du att 
detta leder till högre skattefel än i dagsläget? 

 
Övrigt 
 
13. Finns det något ytterligare som du vill belysa i ämnet? Är det något som vi inte täckt in 

eller något du vill tillägga? 
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Bilaga IV 
 
Presentation av företag & organisationer 
 
Lindebergs Grant Thornton 
Lindebergs Grant Thornton är det enda större revisionsföretaget i Sverige endast har 
ägarledda bolag i sin klientstock.  Företaget ca 630 anställda i Sverige utspridda över hela 
landet och har 10 000-tals företag som kunder. Företaget har affärsområden inom revision och 
rådgivning, redovisning, skattefrågor och corporate finance.103

 
Skatteverket 
Skatteverket har till uppgift att hantera skatteärenden för medborgare och företag och göra 
brottsutredningar. Myndigheten har drygt 10 000 anställda som finns spridda över hela landet. 
Skatteverket består av ett huvudkontor som leder och styr de sju skatteregionerna, 
storföretagsskattekontoret och verksamhetsstöd för skatt och Kronofogdemyndigheten. 
Huvudkontoret som är beläget i Solna består av sex staber och tre avdelningar. Staberna är 
verksledningsstaben, utvecklingsstaben, personalstaben, kommunikationsstaben, 
säkerhetsstaben samt IT-staben. 104

 
Ekobrottsmyndigheten 
Ekobrottsmyndigheten är en specialistmyndighet för bekämpning av ekonomisk brottslighet. 
På myndigheten arbetar åklagare, poliser, eko-revisorer samt administrativ personal. 
Myndigheten arbetar långsiktigt mot den ekonomiska brottligheten. Vid myndigheten finns 
cirka 400 anställda. Ekobrottsmyndigheten riktar i första hand in sig på den grova ekonomiska 
brottsligheten, men också på de mindre allvarliga ekobrotten där straffvärdet inte är högt men 
där lagföringen har ett preventivt syfte. Myndigheten utreder cirka 4 000 ärenden per år, varav 
cirka 1 000 av dessa leder till åtal. En viktig uppgift är myndighetens satsningar på det 
brottsförebyggande arbetet.105

  
 

                                                 
103 Lindebergs Grant Thorntons hemsida  
104 Skatteverkets hemsida  
105 Ekobrottsmyndighetens hemsida 
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