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Förord
Författandet av uppsatsen har varit berikande och intresseväckande i en väldigt hög grad. Vi
hoppas att vi på liknande sätt kan förmedla den vetskapen till uppsatsens läsare.
Vi vill rikta ett stort tack till vår handledare Marita Blomkvist som med sin ofantliga kunskap
och långa erfarenhet medverkat till en upplyftande handledning och åsikter under
uppsatsprocessen.
Vi vill även tacka Arne Söderbom och Per-Ola Ulvenblad som har varit opponenter vid vårt
mellan - seminariet, också de har hjälpt med väldigt nyttiga synpunkter och konstruktiv kritik
omkring vår uppsats.
Till sist måste vi även tacka de skatterevisorerna på Skatteverkets olika kontor som ställt upp
på intervjuer. Utan era deltagande och all information, hade studien inte varit möjlig att sätta i
verket.

Halmstad, 28 Maj 2013

Hani Ezzo & Taner Aslantepe

Sammanfattning
I Sverige kom den 1 november 2010 lagändringen om avskaffandet av revisionsskyldighet för
småbolag. Förändringens bemötande och reaktioner har varit olika hos bland annat ekonomer,
revisorer, Skatteverket och andra intressenter men inte minst i näringslivet. Lagändringen
inkluderar cirka 240 000 aktiebolag. Anledningen till avskaffandet är att småbolag skall
reducera sina utgifter när det gäller revisorns arvode. Definitionen på omnämnda småbolag är;
3 anställda, 1,5 miljoner kronor i balansomslutning och 3 miljoner kronor i nettoomsättning.
Syftet med studien är att utifrån Skatteverkets perspektiv beskriva och analysera vilka
konsekvenser den avskaffade revisionsplikten kan anses medföra för Skatteverket. Vidare vill
vi skapa en förståelse för hur Skattekontrollprocessen har förändrats. Utifrån studiens
forskningsfrågor och syfte har vi valt att utföra en kvalitativ studie, då den kvalitativa
metoden står för att beskriva. Det empiriska materialet består av intervjuer med ett antal
skatterevisorer från Skatteverkets olika lokala kontor, vi har även analyserat uppsatsens
teoretiska referensram, syfte och problemformulering.
Slutsatsen av vår studie är att revision har varit betydelsefull för Skatteverket på många olika
sätt, såsom tillexempel orena revisionsberättelser och en oberoende granskning av bolagets
ekonomiskarapporter. Några av konsekvenserna som har uppstått efter avskaffandet är att fler
oupptäckta felaktigheter kommer att bestå, samtidigt som kvaliteten på deklarationerna och
årsredovisningarna har försämrats och blir alltmer mindre trovärdiga. Direkt efter
avskaffandet av revisionsplikten, har Skatteverket fått ett nytt föreläggandeinstrument som en
alternativ granskningsmetod för att Skatteverket skulle kunna fortsätta med deras
skattekontrollverksamhet.
Nyckelord: Skatteverket, revision, avskaffande av revisionsplikten, skattekontrollprocessen,
orenrevisionsberättelse, småbolag.

Abstract
In Sweden, November 1, 2010 change in the law to the abolition of the audit requirement for
small limited companies. Change attitude and reactions have been different, for example
among economists, accountants, Tax Board and other stakeholders, but especially in business.
The amendment includes about 240,000 companies. The reason for the removal is that small
companies will reduce their spending in terms of remuneration of the auditor. The definition
of small company is mentioned, 3 employees, 1.5 million in total assets and 3 million in
turnover.
The aim of the study is that by the Tax Board perspective to describe and analyse the impact
of the abolition of the audit requirement may be considered to pose for Tax Board.
Furthermore, we want to create an understanding of how the process of Tax board’s control
has changed. Based on the study's research questions and objectives, we have chosen to
conduct a qualitative study, then the qualitative method is to describe. The empirical material
consists of interviews with a number of tax auditors from the Tax Board’s various local
offices, we have also described and analysed in the background thesis theoretical framework,
purpose and problem definition.
The conclusion of our study is that audit has been very useful, widely used for Tax Board in
many different ways, such as unqualified audit report and an independent audit of the
Company's financial statements. Some of the consequences resulting abolition is that more
undetected errors will persist, while the quality of the declarations and annual reports has
deteriorated a lot and getting less credible. Immediately after abolition of the audit
requirement, the Tax Board has a new injunction instruments as an alternative examination
method for Tax Board could continue with their fiscal operations.
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1. Inledning
I detta inledande avsnitt presenteras kort revisionspliktens ursprung, dess syfte och
avskaffande. Detta följs av en problemdiskussion tillsammans med problemformuleringen
vilket syftar till att ge en hög validitet. Avslutningsvis ges en beskrivning av studiens syfte och
en beskrivning av studiens disposition.

1.1 Problembakgrund
Behovet av att ha en revisor som ska granska bolagsräkenskaper uppkom i och med att
förutsättningarna för utförandandet förändrades i Sverige på 1800-talet. Revisionsyrket växte
fram och utvecklades under 1900-talet. År 1983 stiftade Sverige en lag som tvingade alla
aktiebolag att anlita sig av en godkänd eller auktoriserad revisor som kontrollerar bolagets
ekonomiska handlingar (Öhman & Wallerstedt, 2010 ). Revisionsplikten för aktiebolag i
Sverige har en väldigt lång historia. Aktiebolaget som associationsform utvecklade ett behov
av revision. Revisionsplikten skapade sedan möjligheten för ett bolag att vända sig till
utomstående investerare, vilka inte var aktiva i själva bolaget (Norberg & Thorell, 2005).
Revisionen är ett verktyg som ger entreprenör, bank, staten, leverantörer och redovisningens
övriga intressenter den trovärdighet som eftersträvas. Samtliga intressenter har direkt eller
indirekt nytta av revisorns arbete. Den trovärdighet som revisionen frambringar är därför en
förutsättning för ett fungerande näringsliv och samhälle (FAR, 2006). Syftet med den
allmänna revisionen var att reducera den ekonomiska brottsligheten i generella bolag och
även öka den ekonomiska kompetensen hos småbolag, fast det första kravet på revision
uppkom år 1895, även om det inte fanns några auktoriserade revisorer då.
De första revisorerna godkändes eller auktoriserades år 1912 och eftersom det endast
existerade ett fåtal revisorer var det inte möjligt för alla bolag att använda sig av en revisor
som kunde kontrollera småbolags finansiella rapporter. På grund av detta handlade debatten
kring revisionsplikten om vilka aktiebolag som egentligen skulle innefattas av kravet på
revision (Precht, 2005). Den här debatten ledde vidare till att aktiebolagslagen förändrades
flera gånger och med tiden omfattades den av fler aktiebolag, kärnan av aktiebolag
förändrades och utvecklades till något mer modernt. I slutändan lanserades revisionsplikt i
samtliga aktiebolag, vilken även innefattar små och medelstora aktiebolag enligt
aktiebolagslagen. Tanken bakom lanseringen handlade inte bara om att reducera den
ekonomiska brottsligheten utan även att sträva efter att öka samhällets och parternas insyn i
räkenskaperna. Trots det hade man fortsatta tvivel om fördelen med revisionsplikten, speciellt
för de småbolagen, eftersom debatten förändrades (ibid).
År 2006 var det högst aktuellt för regeringen med förslag kring avskaffandet av
revisionsplikten, detta innefattar ett uppdrag med utredningen om revisorer och revision. I den
här utredningen fokuserades frågan kring mindre svenska bolag om de fortsättningsvis vara
tvingade enligt lag att ha en kvalificerad revisor. Utredningens syfte var att komma fram med
ett förslag om vilka ändringar som skulle krävas för att avskaffa revisionsplikten för småbolag
i Sverige. Uppdraget resulterade i det delbetänkande som publicerades år 2008, lagen om
avskaffandet av revisionsplikten för småbolag (SOU 2008:32).
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År 2010 avskaffades revisionsplikten för småbolag i Sverige efter ett antal års debatter. I den
Europiska Unionens (EU:s) direktiv nämns revisionsplikten i artikel 51. Där framkommer det
att några av EU:s medlemsländers bolag har möjligheten att själva välja om de vill anlita en
revisor eller inte, detta enligt EU:s fjärde bolagsdirektiv om skyldigheten att upprätta
årsbokslut samt att årsbokslutet ska ge en rättvisande bild av bolagets ställning och resultat
(SKV 305, 2012). EU-direktivet kategoriserar onoterade bolag som överskrider maximalt ett
av påföljande tre gränsvärden punkter, som då räknas som ett mindre bolag och därmed är fria
att välja bort revisorstjänsten: Balansomslutning: 4 400 000 euro, nettoomsättning: 8 800 000
euro, medelantalet anställda under räkenskapsåret: 50 (SOU 2008:32).
I Sverige baseras bolagsskatten på de finansiella rapporterna och främst årsredovisningen.
Eftersom många småbolag i Sverige väljer bort revisionen, kan det blir ett besvär för
Skatteverket av den orsaken att de bolagen inte är reviderade. Småbolag får nu möjlighet att
själva välja vilka redovisnings- och revisionstjänster småbolaget vill ha, vilket leder till att de
olika revisionstjänster som erbjuds kommer att öka i antal samt minska i kostnader, vilket i
sin tur påverkar positivt då småbolag har en större chans att konkurrera på den internationella
marknaden (SOU 2008:32).
Skatteverket är en av de största aktörerna i Sverige. Skatteverkets huvuduppgifter är att ta in
skatter, sköta folkbokföringen, registrera bouppteckningar och vara borgenär åt staten samt
styra systemet, konsumtionen och arbetslösheten genom att bland annat styra skatten,
momsen och andra arbetsgivareavgifter. Skatteverkets kontrollverksamhet, förstärker på
samma sätt relation som råder mellan beskattning och redovisning. Bolagets räkenskaper
utgör en del i skattekontrollen, och dessa har revisionen väsentlig betydelse för. Skattefelen
uppstår enligt skatteverket på grund av skillnaden mellan den skatt som borde ha betalats,
enligt gällande lag om inga fel har inträffat och faktiskt betald skatt (SKV 234, 2008).
Tobias Svanström har år 2008 undersökt små och medelstora bolag i Sverige och deras attityd
till en slopad revisionsplikt. I Svanströms doktorsavhandling presenteras resultaten, att det är
totalt 2/3 av bolagen i undersökningen som har för avsikt att välja revision vid ett avskaffande
av revisionsplikt. En av de senaste studierna som Jill Collis har gett ut från 2010 är ”Audit
exemption and the demand for volundary audit: A comparative study of the UK and
Denmark”. I studien tas reda på ifall bolagsomsättning har verkan på valet att ha frivillig
revision för små danska och brittiska bolag och därtill även om de betydelsefulla faktorerna
för att bestämma sig för frivillig revision skiljer sig åt mellan de små danska och de brittiska
bolagen. Resultatet av studien visar att valet av självmant revision är positivt förenat med små
bolags omsättning. De båda länderna har även gemensamt att den nytta som revision medför, i
detta fall förbättrad kvalité på finansiella rapporter, överstiger kostnaden för revisionen.

1.2 Problemdiskussion
Revision är en utvärderande process där man samlar in och utvärderar bevis från bokföringen
och därefter kommunicerar ut sina slutsatser om hur rättvisande bild som bokföringen
kommunicerar om de ekonomiska händelser som har skett (Porter, 2008). Agentteorin
fokuserar speciellt på relationer mellan olika aktörer i redovisningsområdet. De här
relationerna orsakar konflikter, då agenten strävar efter att öka sin nytta på bekostnad av
principalens (ibid). Revisionen är först och främst ett instrument för ägarna, för att
tillfredställa sina kontrollbehov över bolagslednings förvaltning, fast även för övriga
intressenter. Genom att anlita en revisor, ökar småbolagens förtroende hos intressenterna
(ibid). Revision fungerar som ett informationsflöde mellan principalen och agenten och
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parterna uppnår vilken information som behövs (Artsberg, 2003). Revision tillfredställer
parternas informations behov samtidigt som den även minskar den informationsasymmetri
som finns mellan en agent och principal (Carrington, 2010). Därför blev det ett hett ämne
eftersom alla ekonomer, revisorer, skatteverket och andra intressenter hade olika
uppfattningar, en del tyckte att det var på tiden att revisionsplikten hos småbolag avskaffades
medan andra var helt emot och förvarnade för de negativa konsekvenserna.
En stor mängd småbolag välkomnade avskaffandet av revisionsplikten med alla fördelar, där
var det återigen en stor andel av aktiebolagen fria att inte ha en revisor. Denna valmöjlighet är
öppen för småbolag som underskrider två eller tre av följande värden: 3 anställda, 1.5
miljoner kronor i balansomslutning och 3 miljoner kronor i nettoomsättning. Motivet bakom
förändringen, som är en anpassning till EU kommissionen och andra internationella
förhållanden, är emellertid inte att revision inte längre är viktigt utan att avskaffande av
revisionsplikten leder till kostnadsbesparingar för småbolag.
Inom området avskaffad revisionsplikt i Storbritannien är Jill Collis en av de forskare som har
skrivit och gett ut mest artiklar . I tidigare studier vad gäller avskaffandet av revisionsplikten i
Storbritannien, har studier uppvisat ett resultat att 58 procent av de bolag som inte är
revisionsskyldiga väljer ändå revision (Collis, 2003). I Danmark och Storbritannien
avskaffades revisionsplikten för småbolagen, det minskade inte efterfrågan på att få sina
räkenskaper reviderade (Collis, 2010), men det har ändå visat sig att mängden bolag i
Storbritannien som utnyttjar möjligheten att välja bort revision har stiget med tiden
(Svanström, 2008). I Collis studie från 2010 där hon jämför Danmark och England, har 40
procent av småbolag i båda länderna angett att de kommer använda revisorn till och med om
de i enlighet med lag inte är tvungen att använda (Collis, 2010). Ett av de främsta argumenten
enligt Collis (2003) att avstå från att revidera sina räkenskaper är att reducera bokförings
kostnader, men inte så många direktörer har kunnat tala om hur stor är vinsten på att avstå
från att revidera sina räkenskaper, detta uppfattar Collis som om utgiften för revision i själva
verket inte är av särskilt stor vikt eller att andra omkostnader kompenserar vinsten. Svanström
(2008) anser att det är svårt att göra en beräkning på vinsten på en avskaffad revisionsplikt då
bolagen som avstår frivilligt från revision kan planeras ha ett ökat behov av bland annat
rådgivningsstöd.
Men å andra sidan när bankerna som är en av intressenterna, lånar ut pengar till småbolag,
sträcker lånet många gånger ut sig över flera år. Detta för med att bankerna kräver bra grunder
i form av en reviderad årsredovisning för att kunna göra en korrekt kreditbedömning av
bolagets ekonomiska situation (Hansson, Arvidson & Lundquist, 2006). I studien av Collis
från 2003 visades även att det främst var banker och andra kreditgivare som tydligast motsatte
sig avskaffande av revisionsplikten i England. Detta eftersom de använder sig av reviderat
material i sin kreditbedömningsprocess.
Vinsterna med den avskaffade revisionsplikten borde verkligen jämföras mot risken att de
medvetna/ omedvetna skattefelen på nytt kommer öka för bolagen utan revisionsplikt.
Mikrobolag stod för huvuddelen skattefelen på över en tredjedel av de totala skattefelen,
enligt skattefelskartan. Efter mikrobolagen kom i sin tur små, medelstora och större bolag. De
största felen kunde anknytas till moms, inkomstskatt i näringsverksamhet och sociala avgifter
(SKV 234). Skatteverket anser att det finns ett samband mellan bolagsstorlek och oredovisade
intäkter, ju mindre personalstyrkor de har desto högre risk för medvetet skattefel (SKV
Årsredovisning, 2007:8ff). Skatteverket underströk vidare att detta problem enbart kan
motverkas av kraftigt utökade resurser. Skatteverket var den myndighet som riktade den
3

hårdaste kritiken mot SOU 2008:32 eftersom Skatteverket har en fördel av att bolags
bokföring är reviderad, så blir det en försäkran att bokföringen är i god ordning (Thorell &
Norberg 2005).
En skattebrottslig synvinkel betonar revisorns anmälningsskyldighet och revisionen som en
viktig funktion. Enligt aktiebolagslagen (9 kap. 42 §) är revisorn under vissa omständigheter
skyldig att anmäla misstanke om brott enligt brottsbalken och skattebrottslagen (se ABL 9
kap. 42-43 §). Bakgrunden till introduktionen av revisors anmälningsskyldighet baseras på
den kontrollfunktion bolaget revisors arbete skapar, samt att det är svårt att kontrollera de
kontexter där ekonomisk- och framförallt skattebrottslig verksamhet föregår. Myndigheterna
har sällan tillträde till dessa kontexter, dess kontrollfunktioner är begränsade i detta anseende
vilka leder till att de brott vilka upptäcks oftast sker i samband med skatterevision.
Skatteverket trodde även att de behövde kraftigt ökade resurser för att möta den ökade
arbetsbördan, vilken lagändringen skulle medföra för Skatteverket, och vidare i form av de
ökade insatserna, kommer att förhindra fel i skattedeklarationen (FAR SRS, 2008).
I Svanströms undersökning 2008, kom han fram till att det är totalt 2/3 av bolagen i
undersökningen som har för avsikt att välja revision vid ett avskaffande av revisionsplikt.
Samtidigt som Collis 2003 & 2010 i sina undersökningar i England och Danmark, hittar att
det är en stor mängd småbolag 58 % och 40 % som kommer att anlita en revisor trots att de
inte är skyldiga till det. För Skattemyndigheten i England, upplevdes revisionen inte vara
något nödvändigt hjälpmedel. Skattemyndigheten föreföll sätta större värde på uppgifter om
vilken person som har utfört bokföringen och vem som har skrivit på skattedeklarationen än
att årsredovisningen har granskats av en revisor. I Danmark har Skattemyndigheten, med
anledning av bestämmelsens ikraftträdande, lagt om sin strategi och gör dessutom fler
stickkontroller än tidigare
Eftersom det inte finns många andra studier speciellt i Sverige om vilken påverkan
avskaffandet av revisionsplikten hos småbolag har haft på Skatteverket, anser vi att det skulle
vara betydelsefullt att studera detta. Tidigare studier har fokuserat på kostnaderna hos de
andra intressenterna såsom småbolagen, kreditgivarna och revisionsbyråar, men vi bestämde
oss istället att bedöma värdet av nyttan av revision. Det vi anser med nytta är hur Skatteverket
använder sig av de ekonomiskarapporterna som är granskats av en externrevisor, såväl som
vilka sammanhang som finns mellan externa revisorer och Skatteverket. Studien leder vidare
till frågan om vilka andra vägar eller instrument som Skatteverket har använt sig av som
alternativ för revision.

1.3 Problemformulering
Utifrån ovanstående problemdiskussion, har problemformulering utformats som följande:

Hur har avskaffandet av revisionsplikten påverkat Skatteverkets kontrollverksamhet av
småbolag?
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1.4 Syfte
Vårt övergripande syfte med vår studie är att utifrån Skatteverkets perspektiv, beskriva och
analysera vilka följder den avskaffade revisionsplikten har haft på Skatteverket. Ytterligare
vill vi förstå hur Skatteverkets kontrollverksamhet av småbolag har förändrats efter
avskaffandet.
Vårt teoretiska bidrag till litteraturen och andra studier är att bygga på tidigare studier som
tillexempel Svanström (2008) och Collis (2007, 2011) och Carrington (2010) beskriver
revisionens funktioner och väsentlighet i allmänheten, samt att göra en djupare studie med
fokus enbart på en av intressenterna till revision (Skatteverket). Vårt praktiska bidrag är till
alla intressenter av revision som finns i intressentmodellen genom att studera nyttan av
revision för Skatteverket samt konsekvenserna av avskaffandet av revisionsplikt hos
småbolag.
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STUDIENS FORTSATTA DISPOSITION
Efter det inledande kapitlet om bakgrund, problemdiskussion och syfte ser studiens
disposition ut enligt följande struktur:

2.Teoretisk
Referensram

3.Metod

4.Empiri

5.Analys	
  	
  

6.Slutsatser&
Avslutande
diskussioner

• Inledningsvis presenteras en sammanfattning av teoretisk
referensram. Vidare redogörs för den teoretisk referensram som vi
med hjälp av vår förförståelse, forskningsfrågor och syfte utarbetat
för att skapa en förståelse inom ämnesområdet.

• Metodkapitlet behandlar de metodval vi har gjort för att svara
studiens frågor och syftet. Då vi avser att tolka och förstå utifrån
Skatteverkets perspektiv har det hermeneutiska synsättet ämnat sig.
Detta leder oss sedan vidare in på den kvalitativa metoden som
består av intervjuer av olika Skatteverketskontor. Vi avser att arbeta
med kontinuerlig växelverkan mellan empiri och teoretisk
referensram för att sedan nå fram till en studiens slutsats.

• De intervjuerna av Skatteverket och svaren som uppnås under
genomförandet av dem redogörs. Genomgående för intervjuerna är
att svaren kategoriseras in under rubrikerna; revisions i allmänhet ,
konsekvenser av ett avskaffade av revisionsplikt samt
skattekontrollprocess. Detta gör vi för att få en tydligare struktur för
läsaren.

• Empirin analyseras utifrån den teoretiska referensramen, strävan
efter att uppnå en synerlig bild där finns likheter samt skillnader
belyses. Analysmodellen ligger till bas för strukturen i kapitlet.

• Studiens slutsatser introduceras inledningsvis, våra egna
reflekterande åsikter berättas därefter i form av en avslutande
diskussion. Förslag till vidare forskning lämnas och en
tillförlitlighetsdiskussion förs.
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2. Teoretisk referensram
Detta avsnitt syftar till att studien fördjupar sig i vad syftet med revision är och hur revision
går till och presentera två teorier kring revision efterfrågas, agentteorin och intressentteorin.
Sedan beskriva konsekvenserna av avskaffandet av revisionsplikten, det svenska
skattesystemet samt Skatteverkets kontrollverksamhet. Avsnittet kompletteras med tidigare
forskningar om avskaffandet av revisionsplikt med en omvärldsbild, bland annat från England
och Danmark.

2.1 Sammanfattning av teoretisk referensram
Lagen om den avskaffade revisionsplikten i Sverige trädde i kraft 2010. Påverkan av den
avskaffade revisionsplikten i Sverige håller fortfarande på att studeras och analyseras.
Referensramen består av fyra delområden och syftet med uppdelningen är att skapa en enkel
och strukturerad bild som kan öka förståelsen hos läsaren. Den teoretiska referensramen första
delområdet är revision i allmänhet. Med det första delområdet, är det tänkt att rikta
uppmärksamheten på revisionens nytta samt dess bakgrund och framväxt. Vidare
kompletteras agentteorin med informationsasymmetri, som upplyser varför revisionen är
viktig och efterfrågas av Skatteverket, sedan kommer intressemodellen med syftet att öka
förståelsen om sambandet mellan parterna i det här fallet Skatteverket och småbolag.
Andra delområdet, är konsekvenser av avskaffandet av revisionsplikten, vilket är viktigt att
känna till och som baseras till stor del på att sambandet mellan redovisning och beskattning i
Sverige är starkt, och ett av skälen till att Skatteverket kan drabbas i relativt stor utsträckning.
Det tredje delområdet, handlar om hur Skatteverket och skattekontrollprocessen förändrades
efter lagändringen. Genom rapporterna från Skatteverket och pilotstudien kunde vi formulera
arbetsrutinerna som en process, vilket kallas ”Skatteverkets kontrollprocess” i studien. Vi
ville analysera hur Skatteverket gör sitt arbete idag genom en pilotstudie som utfördes med
Skatteverket under referensramens beskrivning.
Det fjärde delområdet, kompletterar vi med tidigare forskning av en ledande forskare i
området revision som heter Jill Collis, som i många studier har analyserat avskaffandet av
revisionsplikten i Storbritannien, men som även har publicerat en jämförelsestudie med
Danmark. Den senaste studien som publicerats av Collis är från 2010 och bygger på tidigare
studier som hon fortsatt till slut. Vare sig England eller Danmark har kunnat framlägga bevis
för några större förluster hos Skatteverket vad det gäller konsekvens av den avskaffade
revisionsplikten. Svanström (2008) undersökte små och medelstora bolag i Sverige och deras
attityd till en slopad revisionsplikt. I Svanströms doktorsavhandling presenteras resultaten, att
det är totalt 2/3 av bolagen i undersökningen som har för avsikt att välja revision vid ett
avskaffande av revisionsplikt. Omkring lika många bolag har det senaste året använt
revisionsbyrån för rådgivning.
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2.2 Revision i allmänhet
2.2.1 Syftet med revision
Revision är en utvärderande process där man samlar in och utvärderar bevis från bokföringen
och därefter kommunicerar ut sina slutsatser om hur rättvisande bild som bokföringen
kommunicerar om de ekonomiska händelser som har skett (Porter, 2008). I revision, ingår
finansiella revisioner och Compliance revisioner. Revision blir ett sätt för entreprenören till
bolaget att tillmötesgå de krav som kreditgivare ställer på bolaget (Abdel-Khalik, 1993).
Revision utförs åt parter i bolaget (ofta på ledningens initiativ), det kan utföras både av egen
personal eller konsulter utifrån. Den revisionen kan t ex granska iakttagandet av intern
kontroll eller bolagets hälso- och säkerhetspolicy (Porter, 2008).
Som konsekvens av att klientbolagen internationaliserade sin verksamhet växte
revisionsbyråernas nödvändigheter till en internationell kompanjon. Det blev därför vanligt att
de större byråerna i Sverige ordnade sig en internationell kompanjon (Wallerstedt, 2001).
Utförandet av revision minskar risken för att fel uppkommer (Collis, 2010). Men bedrägerier
och oärligheter förhindras bäst via att det finns en bra intern kontroll (Jeppsen, 2010).
Revisorns uppgifter består dessutom av att granska bolagets bokföring och årsredovisning och
därtill även den verkställande direktörens och styrelsens göromål. En revisor skall förutom
detta varje år upprätta en revisionsberättelse där resultatet av granskningen rapporteras (ABL
9 kap. 5 §).
2.2.2 Agentteorin
Denna teori har sitt ursprung i nationalekonomisk forskning och uppkom från och med 1970talet. Teorin beskriver ett kontrakt mellan två aktörer och dessa aktörer består av principalen
och agenten (Jensen & Meckling, 1976). Det är en ekonomisk relation som handlar om att
överlåta där finns två individer som är en del av ett utbyte av resurser (Fama, 1980; Nygaard
& Bengtsson, 2002). Om det är så att de två parterna är nyttomaximerande så får det agenten
att inte alltid handla i principalens bästa intresse(Eisenhardt & Kathleen, 1989).
Agentteorin fokuserar speciellt på relationer mellan olika aktörer i redovisningsområdet. De
här relationerna konflikter då agenten strävar efter öka sin nytta på bekostnad av principalens.
Detta innebär att lednings soliditet måste säkerställas detta kan ske genom belöningar, bonus
till ledningen i jämlikhet med ägare eller andra alternativ är övervakning av ledningen från
ägarnas sida just för att säkerställa att arbete fortsätter som ägarna önskar. (Healy & Palepu,
2001).
Svanström (2008) tycker att när revisorn kommer in i bilden är denne anlitad av
uppdragsgivaren (ägarna) och det blir en typ av kontroll av småbolags förvaltning som kostar
pengar. Revisorns uppgift är därmed att kontrollera och övervaka om de personer som rör sig
enligt bolagsstämmas uppdrag att sköta bolagsförvaltning uppfyller sina åtaganden mot de
relevanta intressenterna (Lambert, 2001). Som principal kan aktieägare såväl som kreditgivare
innefattas. Revisionen är först och främst ett instrument för ägarna för att tillfredställa sin
kontroll behov över bolagslednings förvaltning, fast även till för övriga intressenter. Genom
att anlita en revisor, då deras förtroende hos intressenterna. Revision fungerar som ett
informationsflöde mellan principalen och agenten och parterna uppnår vilken information
som behövs (Artsberg, 2003). Revision tillfredställer parternas informations behov samtidigt
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som den även minskar den informationsasymmetri som finns mellan en agent och principal
(Carrington, 2010).
I detta fall kan ett agentförhållande existera mellan den statliga myndigheten (Skatteverket)
och småbolag . Skatteverket har i uppdrag att svara för uppbörden av avgifter och skatter det
vill säga i det här fallet Skatteverket (principalen) att kontrollera småbolags (agenten). Enligt
Figur 1 Revisorerna intar en position mellan redovisningsskyldiga bolag och
redovisningsberättigade intressenter, som är Skatteverket i vår studie. Det är grundläggande
att redovisningsskyldigheten säkras, eftersom intressenter kan agera med osäkerhet (Flint,
1988).

Redovisningsberättigade
(Skatteverket)

Revisorn

Redovisningsskyldiga
(Småbolag)

Figur 1. Agentteorin- Förhållandet redovisningsskyldiga, redovisningsberättigade och
revisorer (Öhman, 2004).
2.2.3 Intressentmodellen
I svensk lagstiftning definieras en intressent av revisionen som den som har eller kommer att
få en relation till det granskade bolaget (Svanström, 2008). Agentteorin är mest användbar i
större bolag där det finns en klar separation mellan ägare och bolagsledning (Collis, Jarvis &
Skeratt, 2004). Av detta argument har man beslutat att det även behövs att man inriktar sig på
noggrann intressentmodellen vilket är en kompletterande teori för att förklara varför revision
efterfrågas. (ibid)Småbolagssyftet med användningen av intressentmodellen är att försöka
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uppnå en tämligen stabilt relation till omvärlden eller en så kallad jämvikt (Carroll &
Buchholtz, 2003). Enligt Cooper (2004) finns det ett starkt samband mellan intressenterna och
mellan dem krävs det en viss balans av de bidrag de lämnar till varandra.
Gómez (2003) har gjort en studie som tar upp frågan om huruvida revisorns
revisionsberättelse och uppfattning är lämplig eller inte innan ett beslut ska fattas om
långivning eller investering. Undersökningen utfördes i Spanien år 2000 i form av enkäter
som skickats till 231 stycken kreditgivare samt 104 stycken marknadsanalytiker. Enkäten
besvarades av 112 tillfrågade vilket var en svarsfrekvens på 33.73%. Resultatet från
enkätundersökningen visar att alla kreditgivare är överens om att revisorns rena eller orena
och kompetenta uppfattning i revisionsberättelsen påverkar deras långivningsbeslut till bolag.
Revisionsberättelsen kan till och med vara underlag för lånets storlek. Likaså analytikerna
som var tillfrågade talar om att revisorns uppfattning har påverkan när det gäller att investera i
ett bolag eller inte och därtill även hur stora investeringarna kommer att vara. Studien visar på
så sätt att kreditgivare har en åsikt om att informationen i revisionsberättelsen är
betydelsefullt och nyttig.
Enligt Thorell & Norberg (2005) finns det inga offentliga utvärderingar av nyttan med
granskade räkenskaper kontra oreviderade har utförts när det gäller skattekontrollen.
Revisionen ingår inte i det material som kan vara underlag till Skatteverket beslut om
taxering, moms och dylikt, fast revisionen kan dock i enskilda fall granskas vid en
skatterevision. Den löpande redovisningen är det som är skattegrundande och extern revisorn
granskar det materialet och extern revisorn har även förpliktelse att skicka in orena
revisionsberättelser till Skatteverket och därför förväntas revisionen ska fungera som en
garanti för att den skattegrundande redovisningen är korrekt (ibid). Vidare är Skatteverket en
av intressenterna som representerar staten och intresserar sig för finansiella rapporter som
skall användas för underlag till bidrag och skatter (FAR, 2006). Den reviderade finansiella
rapporter är det viktigaste underlaget för Skatteverket för skatteberäkningar (SKV utgåva,
2011). Nedan kommer figur 2 som visar att det finns många parter som är intresserade av
bolagens revision, men alla intressenter har inte samma behov av revision.

Ägare	
  
Levarantörer	
  

Banker	
  
Bolagets	
  
revision	
  

Kunder	
  
Ska$everk
et	
  

Figur 2. Intressentmodellen. Egen arbetad.
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2.3 Konsekvenser av avskaffandet av revisionsplikten
I Sverige kom den 1 november 2010 lagändringen om avskaffandet av revisionsskyldighet för
de småbolagen. Förändringens bemötande och reaktioner har varit olika i näringslivet
(Olsson, 2008a). Lagändringen inkluderar cirka 240 000 bolag (SOU 2008:32). I EU:s fjärde
direktiv finns det att småbolag har godkänts avvikelse från revisionsplikt (Collis, 2010). Med
detta avses att det är upp till var land att besluta var gränsvärdet kommer att vara, bara det inte
överstiger EU:s maxima (SOU 2008:32). EU:s maxima gränsvärde är: balansomslutning på
4,4 miljoner euro, nettoomsättning på 8,8 miljoner euro och antalet heltidsanställda är
fastställt till 50 stycken (Thorell & Norberg, 2005a; Collis, 2010).
Collis (2007) bedömer att för majoriteten av bolagen är nyttan med revision mer än
kostnaden. Enligt Thorell & Norberg (2005a) kostar revisorn småbolag cirka 10 000 kronor
per år. Svanström (2008) anser att det är svårt att uppskatta besparingen av en avskaffad
revisionsplikt vid det tillfället, och bolagen som bestämmer sig för att ta bort revision kan
tänkas ha ett stigande behov av andra tjänster, som till exempel konsult och redovisningsstöd.
Revision har varit till stor nytta, i stor omfattning för Skatteverket på många olika sätt, såsom
tillexempel orena revisionsberättelser och en oberoende granskning av bolagets
ekonomiskarapporter. Några av konsekvenserna som Skatteverket befarar är att avskaffandet
kommer att bidra med fler oupptäckta felaktigheter, samtidigt som kvaliteten på
deklarationerna och årsredovisningarna kommer att försämras mycket och blir mer och mer
mindre trovärdiga.
En verkan av revisionspliktens avskaffande kommer enligt SOU (2008:32) bli att externa
revisorer kommer mista kunder, och på grund av det är det viktigt att de utökar sina tjänster
för att klara kampen om de småbolagen. Likaså anser Svanström & Sundgren (2011) att
avskaffandet av revisionsplikten kan ha andra följder för exempelvis externa revisorer och
småbolag, men däremot skapas nya omväxlande tjänster som bland annat bokslutsberättelse
och ”Review” som kan vara goda nyheter för Skatteverket eftersom de ekonomiska
rapporterna kommer att granskas på ett tillförliten sätt. En ”Review” betyder en överskådlig
granskning av bolagets finansiella rapporter och leder till en granskningsberättelse (SOU
2008:32).

2.4 Skatteverket och skattekontrollprocessen (Enligt
rapporter från Skatteverket)
2.4.1 Skatteverket i allmänhet och kontrollprocessen
Enligt rapporten från Skatteverket (SKV 622, 2006), är beskattningsverksamhetens
huvudsakliga aktiviteter är information, löpande ärendehantering och kontroll. Skatteverket
arbetar på flera sätt för att minska skattefel och uppbördsfel. Problem och risker identifieras
och resurser koncentreras till områden med hög risk. Interna mål finns bland annat för
förebyggande åtgärder, produktivitet och kontrollverksamhet. Genom Skatteverkets riktade
information ger dem många medborgare förbättrade möjligheter att göra rätt. Information har
bland annat lämnats på Skatteverkets webbplats, i fackpress och genom direktutskick (SKV
622, 2006). Informationsträffar hålls för olika kategorier av deklaranter, revisorer,
redovisningskonsulter och bolag. En särskilt prioriterad grupp är nya företagare som
regelmässigt bjuds in till nyföretagarträffar. Samverkan såväl internationellt (utbyte av
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kontrolluppgifter m.m.) som nationellt (med myndigheter, branschorganisationer, etc.) har
ökat väsentligt i omfattning. Skatteverkets samverkan med externa parter blir allt viktigare för
att Skatteverket ska kunna ge medborgarna ett bra stöd för att göra rätt från början. Dessutom
ger samverkan Skatteverket möjlighet att genomföra en bra och effektiv kontroll.
Skatteverkets strategi ingår att minska tiden för grundkontroll av deklarationer. De resurser
som frigörs flyttas dels till information och förebyggande arbete, dels till mer omfattande
insatser inom områdena internationella transaktioner och ekonomisk brottslighet (SKV 622,
2006).
Nedan i figur 3 visas skattekontrollprocessen som följs med beskrivning av varje steg för sig.

Riskhantering	
  

Urval	
  

Strategi	
  och	
  Riksplan	
  

Kontrollnivåer	
  

Kontrolformer	
  

Figur 3. Egen illustration av Skatteverkets kontrollprocess.

2.4.2 Riskhantering
Riskhantering är det första steget i skattekontrollprocessen (se Figur 3). Riskhanteringens
avsikt är att använda Skatteverkets resurser maximalt så att insatserna lång siktigt minskar
skattefel så bra som möjligt (Thorell & Norberg, 2005). Resurserna ska därför fokuseras på
högrisk områden (SKV Årsredovisning, 2007).
Skatteverket berättar vidare i rapporten (SKV 622, 2006) att inom riskhanteringen görs
riskanalys och riskvärdering. Analysen görs för att skaffa kunskap och värderingen ger
underlag för prioritering. Riskhanteringen ska leda fram till beslutsunderlag för aktiviteter
som i sin tur leder till att Skatteverket uppnår önskade effekter. I riskhanteringen används
olika modeller i beslutsfattandet. För att uppnå önskade effekter behöver modellen utgå från
de mål som har satts upp för verksamheten, både långsiktiga och kortsiktiga. Inledningsvis
gäller det att identifiera riskerna och skaffa kunskap om dem genom analys. Därefter är det
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möjligt att värdera och prioritera vilka aktiviteter som ska genomföras. Efter genomförda
aktiviteter ska det ske en utvärdering som blir ett naturligt inflöde i analysfasen till nästa
tillämpning av modellen. Därmed bildar modellen ett flöde som går runt. Riskhanteringen
sker på olika nivåer i organisationen och aktiviteter föreslås och beslutas på riksnivå eller på
regionnivå.
I Figur 4 nedan beskrivs processen för riskhantering modellen från att identifiera risker till att
sist utvärdera stegen.

Idendiﬁera	
  	
  
risker	
  
u-från	
  
mallen	
  

Utvärdera	
  

U<öra	
  

Analysera	
  
risker	
  

Värdera	
  
och	
  
prioritera	
  

Figur 4. Skatteverkets riskhanteringsmodell. (SKV 622, 2006)

2.4.3 Urval
Urval är det andra steget i skattekontrollprocessen (se Figur 3). Med hänvisning till rapporten
från Skatteverket (SKV 622, 2006) är det ofta lämpligt att koncentrera urvalsarbetet till ett
begränsat antal personer, centralt eller regionalt. Revisorn kan medverka i urvalsarbetet. I
urvalsarbetet identifieras de bolag som ska kontrolleras samt klargörs vilken kontrollform
som ska användas. Riskvärderingen vid urvalet ska beakta både egenskaper och händelser. I
egenskaper inryms vad som utmärker de som gör fel – det kan bygga på historiska egenskaper
– och i händelser inryms förutom rena händelser även transaktioner och företeelser som
inrymmer fel. För att ytterligare förbättra urvalens träffsäkerhet måste dock analysen kring
urval utvecklas såväl som arbetsmetoderna (SKV Årsredovisning 2007:24). Egenskaper är
något som normalt finns under en längre tid och är närvarande under hela denna tid medan
händelser är något som kan hänföras till en mer eller mindre specifik tidpunkt.
Vid det slutliga urvalet tas ställning till vilka skattskyldiga som bäst passar in på syftet med
aktiviteten. Val av objekt ska göras med så bra beslutsunderlag som möjligt och tillräckligt
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med information ska finnas om det bolag där kontrollen ska genomföras. Wittberg (2004)
nämner begreppet Händelsestyrd tid, som är ett samlingsnamn på den tid Skatteverket gör
urval koncentrerat mot interna och externa tips, bland annat från andra sektioner internt, samt
från externa källor i egenskap av anställda, och händelsestyrda tid ska vara en del av urvalet.
2.4.4 Strategi och Riksplan
Strategi och Riksplan är det tredje steget i skattekontrollprocessen (se Figur 3). Enligt
rapporten (SKV 622, 2006), beskrivs det att Skatteverket framgångsrikt bearbetar riskerna
inom de prioriterade områdena. Vägledande för utformning av strategin är visionen ”ett
samhälle där alla vill göra rätt för sig”. Givetvis det bästa är om ingen gör några fel, utan att
allt är rätt från början. Enligt en rapport från Skatteverket ”Förebyggande insatser ska minska
svartarbete och skattefusk” från 2011, ökar antalet nystartade bolag i Sverige. Genom tidiga
insatser från Skatteverket går det att förebygga många av de fel som ofta sker på grund av
okunskap eller misstag. År 2011 ökade Skatteverket kraftigt sina insatser riktade mot nya
bolag. Under året tog Skatteverket aktivt kontakt med åtminstone 25 procent av alla nya bolag
för att hjälpa dem att göra rätt från början.
I rapporten (SKV 622, 2006) berättas ytterligare att åtgärder som genomförs ska förebygga fel
så långt det är möjligt, rätta fel som ändå görs och försöka förhindra att fel uppstår igen. De
vill stärka viljan att göra rätt genom att de som gör rätt får vetskap om att avsiktliga
felaktigheter åtgärdas och att det inte lönar sig att bryta mot reglerna. Kontrollen har genom
detta en avgörande betydelse för att stärka normerna i samhället. Oavsiktliga fel ska minskas
genom förenklingar, information och service. När det gäller åtgärder inom kontrollområdet
ska dessa utformas så att de:
•
•
•

Träffar avsiktliga fel
Bidrar till en frivillig medverkan
Anpassas till syftet.

Skatteverkets rapport (SKV 622, 2006) fortsätter med att informera om att alla åtgärder som
sker genom information och kontroll görs inom ramen för riksplanen. Andra åtgärder som
systemändringar (t.ex. förslag på ändrad lagstiftning) kan genomföras för att minska eller
eliminera risker som identifieras i riskhanteringen. Dessa åtgärder kan ingå i riksplanen, men
utförs i första hand på Skatteverkets huvudkontor. Riksplanen är en del av verksamhetsplanen
och består av gemensamma och regionala insatser. De gemensamma insatserna kan delas in i:
•
•
•
•

Gemensam information
Gemensamma projekt
Gemensam utökad kontroll
Gemensam grundkontroll

2.4.5 Olika kontrollnivåer
Kontrollnivåerna är det fjärde steget i skattekontrollprocessen (se Figur 3). Enligt rapporten
från Skatteverket (SKV 622, 2006), finns det två olika kontrollnivåer. Den första
kontrollnivån är Grundkontroll, som innebär att alla avlämnade deklarationer genomgår vissa
kontroller för att kunna godkännas. Ett syfte med dessa kontroller är att behandla
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deklarationer och andra avlämnade uppgifter så att debitering, avräkning eller utbetalning av
skatt kan göras. Målet är att det stora flertalet deklarationer endast ska bli föremål för dessa
grundkontroller. För att kunna lägga ner mer tid på noggrannare satsningar behövs likväl en
bra fungerande grundkontroll och för detta behövs en hög produktivitet (SKV Årsredovisning,
2007).
Utökad kontroll är den andra kontrollnivån, som i stor utsträckning ska riktas mot
bolagssektorn. Ett av motiven till detta är att bolagen genom sin skyldighet att lämna
kontrolluppgifter på bl.a. löner, förmåner och ränteinkomster täcker in en mycket stor andel
av löntagarnas inkomster.
Kontrollen beträffande löntagarna genomförs till stor del genom att Skatteverket följer upp att
bolagen fullgör sin uppgiftsskyldighet riktigt och fullständigt. Andra motiv till att kontrollen
företrädesvis riktas mot bolagssektorn är att bolagen har större möjligheter till
skatteundandragande, att materiellt svåra beskattningsfrågor är mer frekventa samt den
komplikation som ligger i att bolagen i allmänhet hanterar flera skatter och avgifter samtidigt.
2.4.6 Kontrollformer
Kontrollformer är det femte och sista steget i skattekontrollprocessen (se Figur 3). Kontroll av
deklarationer och andra uppgifter som lämnas av de skattskyldiga kan göras på olika sätt
(SKV 622, 2006). De kontrollformer Skatteverket har att tillgå är skrivbordskontroll, besök
och revision. Innan val av kontrollform sker på bolagsnivå ska en informationsinhämtning
och analys göras för det enskilda bolaget. Vem som utför detta kan variera, t.ex. en revisor, en
projektledare eller en urvalsgrupp. Oavsett vem som utför detta arbete ingår det att välja
kontrollform och avgöra utredningens omfattning inom de begränsningar som syftet med
insatsen anger.
En av kontrollformerna är skrivbordskontroll, som går ut på att den som är eller kan antas
vara skattskyldig/uppgiftsskyldig kan föreläggas att lämna uppgift, visa upp handling eller
lämna över en kopia av handling. Avgörande är om uppgiften/handlingen behövs för kontroll
av deklarations- eller annan uppgiftsskyldighet. De uppgifter/handlingar som hämtas in
genom ett föreläggande ska användas för kontroll av den förelagdes egen beskattning.
En annan kontrollform är besök. Skatteverket kan efter överenskommelse genomföra ett
besök hos den skattskyldige, eller få till stånd ett annat personligt sammanträffande i syfte att
göra vissa avstämningar mot räkenskaper, anteckningar eller andra handlingar.
Sedan kommer revision som en kontrollform. Revision är för såväl Skatteverket som för den
reviderade en resurskrävande och ingripande kontrollform. Kontrollformen revision ska
därför endast användas då den eller de frågeställningar som kontrollen har tänkt belysa inte
kan utredas på annat sätt. Bolagets verksamhet ska återspeglas i dess redovisning som i sin tur
ska ligga till grund för de deklarationer och andra uppgifter som lämnas till Skatteverket. Om
revision bedöms vara den mest lämpliga kontrollformen ska en revisionsplan upprättas. Ett
formellt beslut om revision ska fattas innan kontakt tas med bolaget. Resultatet av revisionen
ska alltid meddelas den reviderade i form av en revisionspromemoria.
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2.4.7 Skattefel och skattemoral
Skatteverket publicerade en rapport år 2007 med en skattefelskarta. Syftet med den rapporten
var att beräkna skattebortfallet inom olika områden i Sverige. Skattefelskartan tillämpades
första gången år 2005 och uppvisade då den totala skatteintäkten som Svenska staten
tillhandahållits var ungefär 1300 miljarder kronor, vilket var cirka 10 procent mindre än den
rättsgiltiga inkomsten vilken i verkligheten skulle ha varit 1450 miljarder svenska kronor
(SOU 32:2008). En skattefelskarta beaktar allting från avsiktliga bedrägerier till oavsiktliga
fel. Detta medför att kartan bör ses över med viss uppmärksamhet, då det är komplicerat att
bevisa det riktiga bortfallets storlek.
Enligt Figur 5 nedan, Mikrobolag stod för merparten skattefelen på över en tredjedel av det
totala skattefelet, enligt skattefelskartan. Efter mikrobolagen kom i sin tur små, medelstora
och större bolag. De största felen kunde anknytas till moms, inkomstskatt i näringsverksamhet
och sociala avgifter (SKV 234). I fråga om svarta betalningar hade Skatteverket publicerat en
kartläggning, vilken utförts i syfte att kartlägga svartarbetet, enligt Rapporten (2006:04).
Rapporten uppvisar uppenbarligen att det är mikrobolagen som svarar för den största delen av
de undanhållna inkomsterna. Svanström (2011) tycker att det finns ett problem huruvida
Skatteverket ska använda av sig revision som ett urvalskriterium när Skatteverket ska utse
mikrobolag att kontrollera.
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Figur 5. Skattefelskarta. Skatteverkets rapport SKV 234.
Skatteverket tror att lagändringen kommer att leda till en negativ utveckling när det gäller
skattefel, d.v.s. att mängden skattefel kommer att öka. Antalet skattefelet kan öka vid
avskaffandet av revisionsplikt, som även leder till en försämring av bolagens
redovisningskvalité, och att revisorns förebyggande effekter försvinner (SOU 2008:32). Detta
problem kan leda till försämring av skattemoral, enligt (Feld & Frey, 2002). Braithwaite
resonerar om skattemoralen även som en känsla som de skattskyldiga upplever när det gäller
skatteutbetalningar (Braithwaite, 2003). De sociala normerna i ett samhälle kan vara
förebyggande mot skattefusk, men normerna kan parallellt uppmuntra till skattefusk
(Kahneman & Tversky, 1979). Skatteverket bör ta ansvar samt skapa goda relationer med
småbolag, och detta kan ske genom att hjälpa och bemöta småbolag med respekt samt
förståelse (Verboon & Dijke, 2007). Genom revisionsplikten kan samhället få bättre
information om bolagens finansiella rapporter och en enklare brottsbekämpning. Det medför
även att revisorn har en stor roll i ett samhälle genom att verka som kontrollant av bolagens
finansiella rapporter (SOU 2008:32).

2.5 Tidigare forskning
Tobias Svanström har år 2008 undersökt små och medelstora bolag i Sverige och deras attityd
till en slopad revisionsplikt. I Svanströms doktorsavhandling presenteras resultaten, att det är
totalt 2/3 av bolagen i undersökningen som har för avsikt att välja revision vid ett avskaffande
av revisionsplikt. Omkring lika många bolag har det senaste året använt revisionsbyrån för
rådgivning. I hänvisning till andra studier kring efterfrågan på revision blir förklaringen att
det i hög grad är de bolag som använder revisionsbyrån för rådgivning som i fortsättningen
kommer att ha revision. Resultat från andra studier ger tecken på att efterfrågan på revision
och rådgivning, är kopplade samman. De bolagen som ser värdet i och efterfrågar
revisionsbyråns rådgivning, fortsätter efterfråga revisionen även om de inte har en
revisionsplikt, samtidigt som kunnigheter från revisionsärenden relaterar till tendensen att
använda revisionsbyrån för rådgivning. Det blir tydligt även att bolagsstorlek och region är
relaterad till efterfrågan på båda revision och rådgivning.
För revisionsbyråer, ökar det ekonomiska beroendet efter ett avskaffande av revisionsplikt,
relationen med bolagen blir i högre grad personlig och på samma gång äventyrar revisorerna
att få granska de råden och arbeten som verkställs av dem själva eller av andra kollegor på
samma revisionsbyrå. Med detta dilemma är det angeläget att tala för ett mer strängt
reglerande som betyder att revisionsbyråns tillfällen att utföra rådgivningstjänster till ett redan
klientbolag ska begränsas. I Svanströms studie lyfts att av största vikt för intressenterna är
likväl att kvaliteten på redovisning och revision behåller en hög kvalitet, som naturligtvis rör
oavsett om samma revisionsbyrå erbjuder rådgivning eller inte. (Svanström, 2008).
Inom området avskaffad revisionsplikt i Storbritannien är Jill Collis en av de forskare som har
skrivit och gett ut mest artiklar. Jill Collis fick år 2003 i uppdrag av Handelsdepartementet
(DTI, Department of Trade and Industry) att granska frågor som var anslutna till avskaffandet
av revisionsplikten i England. Studien visade att 44 % av bolagen hade en extern finansiär i
egenskap av ett komplement till kapitalet som aktieägarna investerat. Det anges också att
övervägande delen av finansieringen var från banker (69 %) och från tillgångsgrundad
finansiering (52 %). Collis påstår att dessa siffror styrker tidigare gjorda granskningar. Det
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främsta skälet till att bolagen skulle välja självmant revision uppges vara att den levereras till
kreditgivare med en försäkran och från bolaget därtill även att nyttan har större omfattning än
kostnaden. Collis uppger också att bolagsledningarna bestämmer sig självmant för att ha
revision därför att den ger ökat tillit mellan bolaget och kreditgivarna. Studien visade till och
med att det främst var kreditgivare som skarpast motsatte sig avskaffande av revisionsplikten
i England. Detta av den orsaken att kreditgivare använder reviderat material i
kreditbedömningsprocess (Collis, 2003).
En av de senaste studierna som Collis har gett ut från 2010 är ”Audit exemption and the
demand for volundary audit: A comparative study of the UK and Denmark”. I studien tas reda
på ifall bolagsomsättning har verkan på valet att ha frivillig revision för små danska och
brittiska bolag och därtill även om de betydelsefulla faktorerna för att bestämma sig för
frivillig revision skiljer sig åt mellan de små danska och de brittiska bolagen. Antagandena är
utvecklade med utgångspunkt i följande områden/faktorer: storlek (mätt i omsättning),
ledningsfaktorer och agentfaktorer. Collis studie består av slumpartade stickprov på 2633
onoterade aktiebolag i Storbritannien och 1671 bolag i Danmark. Svarsfrekvensen för de båda
länderna var 790 bolag i Storbritannien samt 553 i Danmark, vilket har till följd att
tillförlitligheten i studien är tillfredställande enligt Collis. Studien vill ta reda på ifall
omsättning har verkan på väljandet av att ha frivillig revision för små danska och brittiska
bolag och därtill även om de betydelsefulla faktorerna för att ha självmant revision skiljer de
sig åt emellan små danska och brittiska bolagen.
Resultatet av studien visar att valet av självmant revision är positivt förenat med små bolags
omsättning. De båda länderna har även gemensamt att den nytta som revision medför, i detta
fall förbättrad kvalité på finansiella rapporter, överstiger kostnaden för revisionen. För de
danska bolagen sågs även revision som ett sätt att kontrollera interna system och därmed
minska den inneboende risken. Detta var viktigare för de danska bolagen än för den brittiska.
Kreditgivarna innebar en betydande förklaring till varför bolag valde frivillig revision. I
Storbritannien var det speciellt bolag som inte var helt familjeägda eller bolag som hade
externa aktieägare i stor utsträckning som valde frivillig revision. Slutligen visade det sig att
danska småbolag valde revision till förmån för kreditgivarna. I brittiska bolag var resultatet
omvänt för kreditgivare och leverantörer. Studien visade dessutom att över 40 procent av
bolagen som undersöktes frivilligt skulle välja att revidera sina årsredovisningar även om de
inte behövde (Collis, 2010).
2.5.1 Avskaffandet av revisionsplikten i England
Små och medelstora bolag har sedan 1980-talet spelat en allt större roll i brittisk ekonomi.
Mellan år 1980 och 2005 ökade antalet sådana bolag med 80 procent. Ökningen hänfördes
främst till enmansbolag och bolag med mellan 0 och 9 anställda. Huvudregeln i engelsk lag
var tidigare att samtliga aktiebolag ska revideras. År 1994 introducerades en möjlighet för
mindre bolag att undantas från kravet på lagstadgad revision, om inte aktieägare med minst
tio procent av samtliga röster i bolaget påkallar en sådan (SOU 2008:32).
På liknande sätt i England som i Sverige, har avregleringen haft som syfte att reducera
bolagens kostnader (Collis, 2003; Collis, 2010). Bland de bolag som inkluderas i
revisionsundantaget finns det siffror som beräknar att cirka 60-70 procent väljer bort
revisionen (Thorell & Norberg, 2005b). Utgifterna för revision hos de små bolagen i England
är beräknade till ca £ 1000 (ca 10 000 SEK) i revisionsersättningen (Collis, 2003; Collis,
2010).
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En av de senaste studierna om revisionsplikten i små och medelstora bolag föreställdes av
Financial Reporting Council (FRC) i mars 2006 (Review of How Accountants Support the
Needs of Small and Medium-sized Companies and their Stakeholders). I studien noteras att
under 2005 reviderades omkring 20 procent av de aktiva bolagen. Enligt studien utnyttjar 880
000 små bolag möjligheten att inte ha revision. 180 000 bolag använder sig av frivillig
revision. I studien kontrollerades kvaliteten på redovisningen. Det kunde inte konstateras
någon skillnad i fråga om antalet uppdagade brister i redovisningen mellan bolag som varit
föremål för revision eller anlitat en revisor på annat sätt och övriga bolag (SOU 2008:32). HM
Revenue and Custom (brittiska skatte- och tullmyndigheten) uttalade i studien att avsaknaden
av revision inte utgör skäl för närmare utredning och att även reviderade räkenskaper kan
behöva granskas. I sammanhanget konstaterades att mycket av revisionsbyråernas arbete med
räkenskaper utförs av mindre kvalificerad personal eller av personal under utbildning (ibid).
För Skattemyndigheten upplevdes revisionen inte vara något nödvändigt hjälpmedel.
Skattemyndigheten föreföll sätta större värde på uppgifter om vilken person som har utfört
bokföringen och vem som har skrivit på skattedeklarationen än att årsredovisningen har
granskats av en revisor (ibid).
2.5.2 Avskaffandet av revisionsplikten i Danmark
Läget är liknande i Danmark som i Sverige, där revisionsplikten för små bolag avskaffades. I
Danmark avskaffades revisionsplikten 2006. Det finns flera anledningar till detta. Revisionen
tycks i allmänhet bättra på den ekonomiska redovisningen och rapporteringen och göra den i
högre grad lättåtkomlig, både för bolagsledningen och för de övriga intressenterna.
Revisionen försäkrar att den ekonomiska berättelsen är riktig och den bidrar med att minska
agentutgifterna (Collis, 2010). Revisionsskyldigheten i den danska aktiebolagslagen från 1930
sade att alla aktiebolag skulle revidera sina bokslut (Christiansen & Loft, 1992). I mars 2006
avskaffades revisionen för småbolag av det danska folketinget efter flera års hetsiga
diskussioner omkring ämnet. Detta betyder att Danmark väntade hela 26 år innan de antog
EU:s fjärde direktiv kring revisionsundantag (Collis, 2010).
Lagändringen kom att ha betydelse för cirka 75 000 små bolag i Danmark. Precis som i
Sverige var motivet bakom avskaffad revisionsplikt att minska de små bolagens största
administrativa börda, och därmed kunna förbättra bolagens möjligheter att konkurrera med
andra EU länder (Aggestam- Pontoppidan, 2007). Revisionskostnaderna för dessa bolag
uppskattades till 1,7 miljarder danska kronor, vilket betyder att kostnaden för revision och
interna omkostnader hänförbara till själva revisionen uppgår till ca 10 000 danska kronor per
bolag. Utöver detta förväntas revisionsarvodena öka med 20–30 procent till följd av nya
internationella revisionsstandarder. För mindre bolag kan det bli fråga om betydligt större
ökningar. För de danska bolagen uppskattas revisionskostnaderna uppgå till 10 000 danska
kronor per år och bolag (SOU 2008:32).
Ett år efter att reformen trätt i kraft kunde inte någon uppenbar effekt av den avskaffade
revisionsplikten noteras. I en undersökning från 2007 som bestod av 120 bolag visade det sig
att endast 2 procent hade valt bort revision och 7 procent av de tillfrågade övervägde
möjligheten att avstå revision i framtiden (Aggestam- Pontoppidan, 2007). Många danska
bolag köper paketlösningar från sin revisionsbyrå där revisionstjänsten ingår. I paketet kan
också andra tjänster ingå, till exempel stöd med bokslut och redovisnings samt skattemässiga
stöd (SOU 2008:32). Danska revisorer har ingen rapporteringsskyldighet till
skattemyndigheten. Däremot använder småbolag ofta sin revisor för att upprätta
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årsredovisningen och göra skatteberäkningar. Ett avskaffande av revisionsplikten synes därför
endast påverka kvaliteten i bolagens skatteunderlag i begränsad omfattning. Däremot är det
troligt att skattemyndigheternas kontroller kommer att beslutas med hänsyn till om bolagen är
reviderade eller inte. Ett avskaffande av revisionsplikten kommer att medföra att danska tulloch skattestyrelsens nya service- och kontrollstrategi kommer att inriktas mot
problemverksamheter (ibid).
Bolag som inte har reviderats måste i sina deklarationer till Skattemyndigheten lämna
upplysningar om revisorsbistånd. Av deklarationen ska sålunda framgå om bistånd har
lämnats av en stats auktoriserade revisor, en registrerad revisor eller annan revisor, bolagen
ska till och med ange om årsredovisningen är levererad med en revisorsbekräftelse samt om
denna bekräftelse avser revision, ”review”, räkenskapsassistans eller annat. Bolaget ska vidare
ange om det finns några förbehåll eller tilläggsupplysningar i revisorsbekräftelsen samt vad
dessa i så fall avser. Slutligen ska bolaget ange om skatteredovisningen har upprättats med
bistånd från någon revisor. Skattemyndigheten har, med anledning av bestämmelsens
ikraftträdande, lagt om sin strategi och gör dessutom fler stickkontroller än tidigare (ibid).

20

3. Metod
I detta avsnitt beskriver vi vilka forskningsmetoder som finns och vilka vi har valt. Vidare
förklarar vi hur litteratursökningen har gått till samt val av empirin och forskningsintervjun.
Slutligen så berättar vi om pilotstudien som vi har utfört.
	
  

3.1 Övergripande metod
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I Figur 6 ovan beskriver vi proceduren med en figur som vi har använt i väl hög grad för att
ge svar på våra forskningsfrågor, syftemål och därtill även vårt metodval. Vilka
litteratursökningar och metodböcker samt en detaljerad beskrivning av vårt tillvägagångssätt
och följder av de val som vi har gjort. Undersökningen är en kvalitativ studie med en abduktiv
ansats, och datainsamlingen har skett genom besöksintervjuer. Därpå kommer de olika
avsnitten i proceduren att framställas på ett grundligt sätt var för sig. Pilarna visar
procedurens ström.
”En metod åsyftar en vetenskaplig procedur att bli mer lik det ämne man skriver om, såväl
som hur man avser att behandla ämnet” (Ejvegård, 2003). Jacobsen (2002) tycker att ingen
undersökningsprocess är utmärkt. Syftet med olika undersökningsmetoder är att förklara för
vilka svagheter en undersökning är förknippad med. Metodvetskap krävs för att kritiskt
värdera ifall metoden har berört undersökningsresultatet även om resultatet ger en riktig bild
av verkligheten.

3.2 Val av forskningsmetod
3.2.1 Vetenskapligt synsätt
I vår studie vill vi få förståelsen för hur avskaffandet av revisionsplikten har påverkat
skatteverkets kontrollverksamhet och vi har på grund av detta ett hermeneutiskt synsätt.
Lundahl & Skärvad (1999) Förklarar att när det handlar om vetenskapliga undersökningar så
finns det inom samhällsvetenskapen två olika forskningssätt: Positivismen och hermeneutik.
Positivismen har sitt ursprung i ett empiriskt och vetenskapligt synsätt, avsikten är att
framställa vetskap som är positiv och förbättrande för humaniteten (Patel & Davidson, 1994).
Från de olika synvinklarna kan vi förstå att positivismen är underlag för den kvantitativa
forskningsmetoden. Eftersom vår studie inte är en kvantitativ undersökning så kommer vi att
utgå från hermeneutiken som är underlag för den kvalitativa forskningsmetoden.
Vetskapen som hermeneutikern åstadkommer kallas förståelse. Hermeneutiker är intresserade
av hur världen fattas. Vi kommer i och med det att utföra flera intervjuer med skatterevisorer
på Skatteverkets olika lokala kontor för att förstå hur avskaffandet av revisionsplikten har
berört deras värld. Med intervjuerna som förutsättning ska vi tolka Skatteverkets olika lokala
kontor handlingssätts hänsyn till frågorna som vi utreder i studien, samtidigt vill vi förstå hur
Skatteverkets handlingssätt har berört småbolagen som anlitar en revisor och för de som inte
gör det.
3.2.2 Val av ansats
Den induktiva forskningsmetod är när forskaren samlar in data via empirin utan förväntningar
och sedan tolkar man resultatet av intervjun (Jacobsen, 2002). Den deduktiva
forskningsmetoden representerar den vanligaste uppfattningen om förhållandet mellan teori
och praktik när det gäller samhällsvetenskap (ibid). Vi har redan kunskap om avskaffande av
revisionsplikten hos småbolag via olika artiklar och rapporter, men vi vill undersöka hur det
är i praktiken från olika parters aspekter. Utifrån det man vet inom ett visst område och de
teoretiska överväganden som rör detta område, härleder eller deducerar forskaren en eller
flera hypoteser som ska underkastas en empirisk granskning. I hypotesen ingår begrepp som
ska översättas till utforskningsbara företeelser (Bryman, 2002).
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Vi kommer ständigt att växla mellan teorin och empirin (Abduktiv forskningsmetod) och på
det viset få begrepp om vad som blir verklighet med medverkan av den teoretiska
referensramen och därtill även undersöka huruvida vi kan komma på en ny forskning som
ingen annan har gjort i detta område. Detta	
  växlande	
  mellan	
  teori	
  och	
  empiri	
  gör	
  att	
  vi	
  inte	
  
endast	
   kan	
   tillämpa	
   en	
   induktiv	
   eller	
   deduktiv	
   ansats	
   (Alvesson	
   &	
   Sköldberg,	
   2008).	
  
Adduktionens	
  grund	
  är	
  den	
  empiriska	
  regulariteten	
  (ytstruktur)	
  som	
  i	
  figuren	
  nedanför	
  kan	
  
förklaras	
   av	
   den	
   svagare	
   pilen	
   som	
   tyder	
   på	
   den	
   tidigare	
   tolkande	
   empirin	
   (Alvesson	
   &	
  
Sköldberg,	
  1994).	
   Abduktionen är lik en kombinerad form av induktion och deduktion (Patel

& Davidson, 2003). Med utgångspunkt i varje fall så kommer ett förslag att utformas till en
teoretisk djupstruktur som har möjlighet att klargöra fallet. Denna åtgärd är induktiv. I
försökets andra åtgärd, som är deduktiv undersöks teorin på nya fall. Det ger till resultat att
teorin förbättras för att bli mera allmän.
Med utgångspunkt i vår förförståelse för området så har vi utformat en temporär teori som
sedan undersöktes på Skatteverkets lokala kontor i Helsingborg. På så sätt svängde vi fram
och tillbaka mellan teorin och empirin. Med hänsyn till pilotstudien utformades en tanke till
en teoretisk djupstruktur som kommer att undersökas i de andra olika Skatteverkets lokala
kontor under vår uppsats förlopp. Det kommer att ge till resultat till att vår teori förbättras och
därigenom skifta mellan empirin och teorin under undersökningens förlopp för att göra vår
teori mer allmän.
3.2.3 Val av forskningsmetod
I samförstånd med den tidigare forskning som har varit början av denna studie har vi på ett
grundligt sätt undersökt ett antal Skatteverkets lokala kontor. Det viktiga är att vi via olika
tillvägagångssätt plockar ihop information för att få en starkare uppfattning av det vi
undersöker (Holme & Solvang, 1997; Patel & Davidsson, 2003). Den kvantitativt inriktade
forskaren är alltid inriktad på att visa att resultaten från en speciell undersökning kan
generaliseras till att avse även andra ställningar och andra personer än dem som studerats
(Bryman, 1997). En kvantitativ forskning sammankopplas med ett antal olika metoder för
insamling av information (ibid).
Enligt (Bryman, 1997) så associeras den kvalitativa forskningsmetoden med de metoderna för
insamling av information. Den mest bekanta av dessa metoder är deltagande observation, som
innebär att forskaren under lång tid ägnar sig helt åt undersökningspersonerna i avsikt att få
en allomfattande och djupgående bild av gruppen, organisationen, institutionen eller vad det
nu som studeras. Även om deltagande observation med rätt hög sannolikhet är den metod för
informationsinsamling som man oftast associerar med kvalitativ forskning, är det inte den
enda metod som denna inriktning omfattar. Av den orsaken att den kvalitativa metoden har
som grundläggande avsikt att begripa och är med detta överensstämmande med
hermeneutiken så har vi valt den kvalitativa forskningsmetoden eftersom den passar också vår
undersökning, problemdiskussionen och ämnesval. De flesta deltagande observatörer utför
om inte annat ett minimum av sådana intervjuer, medan andra kvalitativa forskare ägnar
merparten av sin forskning åt den sorten av intervjuer. Medan en del kvalitativa forskare
använder sig av ett frågeschema, utgår andra enbart från löst formulerade teman som de vill
täcka under intervjun. I båda dessa fall (och i alla mellanliggande alternativformer) får
undersökningspersonen mycket fria tyglar jämfört med en surveyintervju. Råd som vi rättade
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oss efter från Kvale och Brinkmann (2009) är att förbättra ett genomgripande metodavsnitt
som noggrant beskriver vårt tillvägagångssätt och hur vi arbetat med citat och delområden.

3.3 Litteratursökning
Insamlingen av data har först och främst haft som utgångspunkt olika databaser vid
Högskolan i Halmstad men mycket sökning på webben har förekommit via Google Scholar
och Lunds universitets databas. Våra huvudsakliga insamlingar har baserats på 4 olika delar:
1) Vetenskapliga artiklar som vi hittade mest via databasen vid Högskolan i Halmstad som
Emerald, Science direct, J store, Wiley och Google Scholar. Vi har haft sökord så som;
accounting, audit, auditing, voluntary auditing, demand for auditing, revision,
revisionsplikten, Skatteverket, avskaffade revisionsplikt.
2) SOU 2008:32 Regeringen beslutade den 7 september 2006 att tillkalla en särskild utredare
med uppdrag att se över bl.a. reglerna om revision för småbolag. Utredningen om
”Avskaffande av revisionsplikten för småbolag” som finns framkomlig på webben via de
flesta sökmotorerna samt databasen vid Högskolan i Halmstad. Man kan använda sökord som
”revisionsplikt eller ”avskaffandet av revisionsplikten”. Vi valde att använda denna rapport
eftersom den är mycket relevant till vår forskning om ämnesvalet.
3) Information, rapporter och publikationer från Skatteverket, svenskt näringslivet och andra
myndigheter samt pilotstudien med en skatterevisor på Skatteverket.
4) Tidskriften Balans utgivet av Far - Branschorganisationen för revisorer och rådgivare, och
har som målgrupp Huvudmålgrupp: Medarbetare inom revisions- och rådgivningsbranschen revisorer, redovisningskonsulter, skatterådgivare och specialister, ekonomichefer och
anställda vid universitet och högskolor
3.3.1 Pilotstudie
När vi kom till den delen av arbetet, Skatteverkets kontrollprocess, fanns det en hel del
rapporter om hur Skatteverkets kontrollprocess innan avskaffandet av revisionsplikten, då
utförde vi en pilotstudie för att förstärka teorin och hur det verkligen fungerar i skatteverkets
kontrollprocess. En annan anledning till varför vi genomförde en pilotstudie, är för att vi inte
vill riskera att det finns brister i vår intervjuguide, även för att pröva intervjuns frågor
(Bryman och Bell, 2005 samt Gustavsson B, 2009). Pilotstudien ledde till att vi hade
möjligheten att lägga till extra frågor inom dessa områden vi valt i egenskap av att vi vill få
mer information om. Vi ville även analysera hur vår intervjuteknik fungerade till vårt syfte.
Eftersom hermeneutiken är vetskapen om människolivens tillvaro och insamlas via att tolka
människors uppförande och ställa sig in i deras tänkesätt om hur världen är, var första steget
att vi valde att inleda pilotstudien med att båda ringa och besöka skatteverket i Halmstad,
Helsingborg, Ängelholm, Malmö, Solna (Huvudkontoret) och Lund för att söka en
skatterevisor som vi kan intervjua.
I denna pilotstudie har vi intervjuat Adam som är skatterevisor på Skatteverket i Helsingborg
för att veta mer om hela processen. Innan intervjun hade vi förberett oss med flera enkla
frågor (se Bilaga 1) som vi sedan skickade till Adam för att vara förberedd. Frågorna till vår
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pilotstudie var inom områden revision i allmänhet, då Adam berättade om nyttan av revision
och kvalitetssäkringen av de reviderade årsredovisningarna. Adam började berätta en hel del
om området avskaffandet av revisionsplikten hos småbolag samt båda positiva och negativa
effekter för Skatteverkets del. När vi började fråga om området hur skattekontrollprocessen,
nämnde han också kontantbranschen som är en stor risk för skattefel, samt att
skattekontrollprocessen har förändrats en hel del efter avskaffandet av revisionsplikten. Vi
ställde många frågor och följdfrågor som kan hjälpa oss i studien. Adam erbjöd att vi kan
träffas igen, då en annan skatterevisor (Anders) också kan vara med på intervjun. Vi återkom
senare och utförde en intervju där vi ställde alla frågor som vi hade förberett efter pilotstudien
som finns vidare i avsnitt 4. Empiri.
3.3.2 Operationalisering
Pilotstudien gav oss en bekräftelse samt en verklig bild på hur skatteverkets
kontrollverksamhet har förändrats och samtidigt hur det var innan samt efter avskaffandet av
revisionsplikten. Detta resulterade till att vi var mer kunniga och förberedda inför de andra
intervjuerna.
Efter vår pilotstudie, har vi fått bekräftelse på begreppen vi använde i studien är: Revision i
allmänhet, Konsekvenser av avskaffandet av revisionsplikten och Skattekontrollprocessen.
Från dessa begrepp, rapporterna från Skatteverket (inklusive pilotstudien), tidigare forskning
och litteratur, har vi utformat frågor och följdfrågor som vi ska ställa till skatterevisorerna. I
det följande efterkommer på vilket sätt frågorna kommer att vara mätbara. Operationalisering
betyder att ett tänkt begrepp görs mätbart. För att göra begrepp som är mycket tänkta mätbara,
behövs det att ett många frågor ställs (Jacobsen, 2002). För att lyckas ge svar på studiens
forskningsfrågor såväl som åstadkomma dess syfte skapade vi intervjufrågorna ur den
teoretiska referensramen, där vi använder studiens centrala begrepp.
Revision i allmänhet: Porter (2008) berättar om revision är en process för att utvärdera och
plocka ihop bevis för händelser och ekonomiska handlingar. Denna process krävs då det finns
ett behov omkring att kontrollera ansvariga personer men dessutom för att kontrollera
information. Revision betyder att uttala sig, bedöma och därtill även att granska
redovisningsinformation. Granskningen syftar på att ge bolagets intressenter en tillförlitlig
ekonomisk information om bolaget (Svanström, 2008). Eftersom en mängd småbolag lider
brist på kunskap och sakkunskap omkring redovisning använder de revisorn (Olsson,
Blomkvist, Dergård & Jönsson, 2004).
Konsekvenser av avskaffandet av revisionsplikten: Småbolag i Sverige fick möjligheten att
själva välja vilka redovisnings- och revisionstjänster bolag vill ha, vilket ledde till att de olika
revisionstjänster som erbjöds ökade i antal samt minskade i kostnader, vilket i sin tur påverkar
positivt då småbolag har en större chans att konkurrera både på den nationella marknaden i
Sverige och på den internationella marknaden i EU och resten av världen. Samtidigt som
Skatteverket var den största aktören som var emot avskaffandet eftersom de tyckte att
skattefel båda medvetet och omedvetet skulle öka kraftigt. För att ombilda begreppet
avskaffad revisionsplikt till någonting mätbart ställde vi några frågor till skatterevisorerna
som ger fäste kunskap kring begreppet. Huvudfrågorna som vi ställde var; är skatteverket med
eller emot avskaffandet av revisionsplikt? Vad tycker du själv? Har skattefel
(medvetet/omedvetet) ökat i samband med avskaffandet av revisionsplikten? Vad gör
skatteverket idag för kontroller eller rutiner för att minska skattefel? Märkte ni någon effekt,
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att den slopande revisionsplikten påverkade på något sätt skattemoralen bland företagarna?
Hur skulle denna moral kunna förändras?
Skattekontrollprocessen: Skatteverket upplyser att beskattningsverksamhetens betydelsefulla
aktiviteter är information, löpande ärendehantering och kontroll (SKV 622, 2006).
Skatteverket arbetar på flera sätt för att minska skattefelet (både medvet och omedvetet) och
uppbördsfelet. Problem och risker identifieras och resurser koncentreras till områden med hög
risk. Interna mål finns bland annat för förebyggande åtgärder, produktivitet och
kontrollverksamheten. Adam i Helsingborg berättar att direkt efter avskaffandet av
revisionsplikten fick Skatteverket mer möjligheter genom ett nytt föreläggandeinstrument år
2010 och detta innebär att öka friheten för att utföra kontrollverksamheten, kontrollera
löpande bokslut, direkt kontakt med småbolag såväl som att ordna besök och kontrollera
bolagen på plats utan att informera i förväg.

3.4 Källkritik
I vår uppsats ska vi framför allt pröva använda källor, eftersom källans betydelse växer desto
närmare relation det är till ämnet. Tolkning betyder att man ska ta reda på i vilken kontext
källan gjordes för att kunna göra möjlig en tolkning av den (ibid.). Det skall då
uppmärksammas att en källa inte ofta är skapad för att kunna användas på forskarens särskilda
problemområde. Av den orsaken är det angeläget att ha nytta av olika källor för att klarlägga
problemet. Att bestämma grunden betyder, enligt Holme & Solvang (1997), att fastställa
upphovsmannen till källan och därtill även när och i vilket syfte den gjordes. De data vi ska
ha nytta av kommer därför att granskas för att avgöra dess syfte. Slutligen ska vi ställa oss
frågan hur passande och nyttig källan är i koppling till syftet med vår undersökning. Hur
passande och nyttig källan är hänger på hur nära den är kopplad till situationen och om den
kan tyckas vara pålitlig (ibid.). Om många källor säger samma sak höjer källans trovärdighet.
Med detta blir det betydelsefullt att ställa i centrum dokumenten som väljs ut och
trovärdigheten handlingarna har (Jacobsen, 2002). Vi bedömer att de källor som vi har haft
nytta av i vår studie är mycket trovärdiga. En del vi har använt var publicerade artiklar men
även studier. Mycket av vår information är tagen från SOU (statens offentliga utredningar)
som i överensstämmelse med oss är en trovärdig källa. Vi ska dessutom ha tillgång till andra
data i form av intervjuer. Trovärdigheten blir större då många respondenters uppfattningar
kommer att bestå av vår studies slutsats.
Holme & Solvang (1997) förklarar att källor kan granskas med hänsyn till de fyra skedena
observation, ursprung, tolkning och användbarhet. Observationsskedet har inneburit att vi har
prövat bilda oss en idé om de källor som finns och är betydelsefulla för vår uppsats. För att
inte ge en oriktig bild i uppsatsen har vi prövat att belysa ämnet ur både positiva och negativa
aspekter, vilket är grundläggande vid källobservation, enligt Holme & Solvang (1997).

3.5 Val av empirin
Vi valde att intervjua några nyckelpersoner som är mycket relativa till vår undersökning. Av
den anledning att vi undersöker effekten i skatteverkets kontrollverksamhet av avskaffandet
av revisionsplikten, då tyckte vi att skatterevisorer som arbetar på skatteverket kan vara till
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mycket stor nytta av vår undersökning. Då vi kan jämföra och analysera litteraturen och
tidigare forskning med verkligheten/empirin.
Vi har genomfört sex intervjuer i denna studie. Respondenterna arbetar på olika
skattekontoret i Sverige, i Helsingborg, Lund, Malmö, Solna, Halmstad och Ängelholm. Vid
intervjuerna användes en intervjuguide som finns i (bilaga 1). Varje intervju utfördes med två
skatterevisorer vid besök, förutom gällande kontoret i Solna där intervjun genomfördes med
en skatterevisor per telefon. Alla respondenter behandlas anonymt enligt deras begäran. Vi
ska kalla våra respondenter för fiktiva namn som följer alfabetet från A till F. Anledningen till
att vi valde fiktiva namn till våra respondenter är för att hålla den utövade konfidentiellitet
och för att få texten mer levande.
Empirikapitlets struktur delas upp i tre huvuddelar, revision i allmänhet, konsekvenser av ett
avskaffande av revisionsplikt samt skattekontrollprocess. Vi har transkriberat intervjuerna för
att sedan utifrån helheten presentera den data som är relevant för vår studie under de tre
huvuddelarna. Den information som presenteras i empirikapitlet avser de här kontoren i
Skatteverket om inget annat anges.
Backman (1998) förtydligar att den vetenskapliga inställningen i det traditionella (men också
det kvalitativa) synsättet, i olikhet från andra kunskapssökande riktningar, har som en generell
ingrediens att utsagor om verkligheten ska vara prövbara, kunna testas. Där forskningens
objekt därför utgörs av verkligheten pratar man om empiriska vetenskaper. Med termen
empirisk tänkas att utsagorna i princip är provbara och bygger på något mönster av kontakt
med verkligheten. Rienecker (2008) Förklarar att det finns Kvalitativ empiri som handlar om
speciella kvaliteter och egenskaper hos det som man studerar. Om man har ett fåtal kvalitativa
data som i vår studie, tvingas man formulera sig smalt och det är problematiskt att säga något
allmänt utifrån ett begränsat antal observationer, men man har möjlighet att uttrycka sig om
det som handlar om för just de data man har undersökt.

3.6 Val av intervjuer och tillvägagångssätt
Vi har valt en semistrukturerad intervju i vår undersökning eftersom den täcker många olika
exempel på intervjuer, handlar i regel om en situation där intervjuaren har en uppsättning
frågor som generellt sett kan beskrivas som ett frågeschema, men där frågornas ordningsföljd
varierar. Frågorna också brukar vara mer allmänt formulerade än vad som är fallet vid
strukturerade intervjuer. Intervjuaren har också ett visst utrymme för att ställa ytterligare
frågor eller uppföljningsfrågor till det som uppfattas vara viktiga svar (Bryman, 2001).
När vi mötte respondenterna innan vi startade intervjun så har vi frågat om det var acceptabelt
att spela in intervjun då det kommer att underlätta mycket för oss senare när vi kan återgå till
inspelningen för att få mer och säkrare information och data. Heritage (1984) förklarar att
inspelningen bidrar med att förbättra vårt minne och de intuitiva och halvt omedvetna
tolkningar av det som människor säger under en intervju kan kontrolleras samt att det
underlättar en noggrann analys av vad människor har sagt, minst men inte sist att den
insamlade informationen kan användas flera gånger och i andra syften än vad den
ursprungliga undersökningen var inriktad på, till exempel nya teoretiska idéer eller analytiska
strategier. När det gäller tillvägagångssätt som ingriper en fokus är inspelning av samtal och
intervjuer något som är praktiskt taget obligatoriskt. Även de forskare som använder sig av
kvalitativa intervjuer som i vår forskning brukar spela in och skriva ut sina intervjuer. Vi ska
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emellertid vara medvetna om att det är ett mycket tidskrävande tillvägagångssätt, men ändå så
är fördelarna betydligt mer än nackdelarna (Bryman, 2001).
Vi erbjöd respondenterna att förbli anonyma i vår undersökning ifall de så önskar samt att det
skulle få de att känna sig trygga och då berätta mer. Samtliga respondenter från de olika
Skatteverkets kontor kommer i studien att behandlas med anonymitet. Jacobsen (2002) menar att
många respondenter vill vara anonyma då de anser att informationen de lämnar ut kan vara
känslig. Detta är också anledningen till varför studiens respondenter från de olika Skatteverkets
kontor vill vara anonyma. Bryman (2001) hänvisar till att man ska respektera de studerades rätt

till anonymitet, och personlig information som de bidrar med ska beskrivas på ett
konfidentiellt sätt. Ibland ska man som forskare också ta ställning till om vissa data och
resultat ska arkiveras eller förstöras på grund av att informationen är av känslig natur. De
frågor som har ställts till samtliga skatterevisorer finns i bilaga 1. Endast respondenternas svar
och åsikter är kategoriserade och presenteras i avsnittet.

3.7 Validitet och Reliabilitet
Vi har utarbetat våra intervjufrågor för att få en intern validitet så att de fyller in det som vi
ämnar beskriva. En låg intern validitet kan förorsakas vid felformulerade frågeställningar
(Wiedersheim-Paul & Eriksson, 1989). För att förstärka validiteten i arbetet har vi bestämt oss
för att först genomföra intervjun med skatterevisorn Adam på Skatteverkets lokala kontor i
Helsingborg, för att därefter fortsätta med de andra lokala kontoren. Detta för att få vetskap
och tänkbarhet till att utforma så riktigt och fyllande intervjuformulär som möjligt. Vi har
även bestämt oss för att skicka intervjuformuläret till respondenterna på förhand för att de ska
lyckas förbereda sig men till och med att kunna ta kontakt med oss om några oklarheter
uppkommer.
Empirin i en undersökning är tvungen att vara både tillämplig och gällande (valid) (Jacobsen,
2002). Med tillämplighet och gällandet anses uppmäta det som verkligt avses att uppmäta
(Ejvegård, 2003). Men dessutom att det som mäts förstås som tillämplig och därtill även att
det som mäts inte bara avser för ett fåtal utan för många. Innanför kvantitativa studier knyts
enorm betydelse vid att informationen vilken samlats in är reliabel men vid kvalitativa studier
är inte reliabilitet av samma vikt (Holme & Solvang, 1997). Avsikten med ett kvalitativt
angreppssätt är att få förståelse för de omständigheter som undersöks. Det har till följd att den
statistiska representativiteten inte gynnas. Den kvalitativa undersökningsmetoden är som
alternativ bättre lämplig för att ge valid upplysning. I begreppet reliabilitet, täcks i kvalitativa
studier hela forskningsprocessen därför att ambitionen är att finna, tolka och fatta (Patel &
Davidson, 2003).
Som vi har nämnt tidigare i kapitlet så kommer vi att använda oss av semistrukturerade
intervjuer, respondenterna får påverka mer i intervjun som ger till följd till att vi kommer
närmare till det som studerats, och på så sätt så kommer vår studie att ge till resultat i valid
information.
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4. Empiri
I empiriavsnittet introduceras det införskaffade materialet från den kvalitativa
undersökningen. Undersökningen är utförd genom personliga intervjuer med skatterevisorer
som arbetar på sex av Skatteverkets kontor i landet. De frågor som har ställts till samtliga
skatterevisorer finns i bilaga 1. Endast respondenternas svar och åsikter är kategoriserade
och presenteras i avsnittet.

4.1 Tillvägagångssätt
Vi har genomfört sex intervjuer i denna studie. Respondenterna arbetar på olika
skattekontoret i Sverige, i Helsingborg, Lund, Malmö, Solna, Halmstad och Ängelholm. Vid
intervjuerna användes en intervjuguide som finns i (bilaga 1). Varje intervju utfördes med två
skatterevisorer vid besök, förutom gällande kontoret i Solna där intervjun genomfördes med
en skatterevisor per telefon. Alla respondenter behandlas anonymt enligt deras begäran. Vi
ska kalla våra respondenter för fiktiva namn som följer alfabetet från A till F. Anledningen till
att vi valde fiktiva namn till våra respondenter är för att hålla den utövade konfidentiellitet
och för att få texten mer levande.
Empirikapitlets struktur delas upp i tre huvuddelar, revision i allmänhet, konsekvenser av ett
avskaffande av revisionsplikt samt skattekontrollprocess. Vi har transkriberat intervjuerna för
att sedan utifrån helheten presentera den data som är relevant för vår studie under de tre
huvuddelarna. Den information som presenteras i empirikapitlet avser de här kontoren i
Skatteverket om inget annat anges.

4.1 Skatteverket i Helsingborg
4.1.1 Revision i allmänhet
Externrevision har en väsentlig betydelse enligt skatterevisorerna från Skatteverket i
Helsingborg. Adam och Anders tydliggör att revision är det effektivaste sättet att varje år sätta
sig in i småbolagsdata, bland annat genom att kontrollera revisionsberättelse.
Småbolags finansiella rapporter och slutliga vinst eller förlust bildar underlaget för
beskattning och det är väsentligt för Skatteverket att erhålla ett riktigt underlag. Adam och
Anders tycker att revisionen även fungerar som den största informationskällan för att förstå
småbolagens ekonomiska handlingar.
Det är i allmänhet små ändringar som behöver göras och rättas till, detta kan göras gemensamt
mellan småbolags revisorer, utan att revisorn behöver göra en oren berättelse enligt
respondenterna. Detta kan resultera till att slarvfel och missuppfattningar kan rättas till innan
revisionsberättelsen lämnas. Revisorns arbete ger en säkerhet för beskattning om revisionen
genomförs som det är tänkt.
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4.1.2 Konsekvenser av ett avskaffande av revisionsplikt
Först och främst nämner Adam och Anders att Skatteverket inte kunde se drastiska
förändringar efter lagändringen. Lagändringen diskuterades både internt och externt, med
internt menar Adam och Anders diskussioner inom Skatteverket, extern diskussion mellan
bland annat revisorer, banker och övriga offentliga organ samt Ekobrottmyndigheten.
Respondenterna Adam och Anders tycker att det är för tidigt för att komma ut med någon
statistik eller framställa ett konkret resultat. Skattekontrollen i allmänhet fungerar på samma
sätt som innan lagändringen.
Även småbolag som inte har en revisor måste upprätta sina deklarationer och sköta sina
uppgifter ordenligt. Det största problemet bland vad det gäller okunnighet om hur man
egentligen deklarerar sina årsredovisningar, speciellt nystartade småbolag. Detta problem har
lett till några ändringar av de tjänster som erbjuds av Skatteverket. Nuförtiden arbetar
Skatteverket mer med att informera och vägleda småbolag och Skatteverket arrangerar många
informationsmöten och konferenser. Detta för att speciellt informera nystartade småbolag som
väljer bort att ha en revisor. Adam och Anders tycker att externrevisorn i stort sett arbetar som
tidigare, men det märks en ökning av erbjudanden om konsulttjänster.
I slutändan anser Adam och Anders att Skatteverket och andra parter på marknaden måste
anpassa sig efter lagändringen. Skatteverket måste fortsätta med sitt arbete med att reglera
både närningsliv och samhälle genom att kontrollera alla bolag och individer i Sverige.
4.1.3 Skattekontrollprocessen
Revisionsplikten är ett viktigt verktyg för skattekontrollen, fast hur viktigt det är vet inte
Adam och Anders . Grunden till detta tycker de är att det först och främst inte har utförts
någon full analys av ämnet. Att revisionsplikten i sig är ett gott bidrag, men är inte avgörande
i urvalssteget huruvida småbolag hamnar i granskning av Skatteverket eller inte.
Riskhantering är första steget för en komplett skattekontrollprocess och man använder av sig
olika sätt att hantera risken. Det vill säga skatterevisorns personliga bedömningar kan vara
betydelsefulla för en analys. De förklarar mer att olika branscher och bolag kräver olika
riskanalys och riskbedömning. Riskanalysen är annorlunda för varje bransch, ett småbolag
som är verksamt i kontanthandeln kan innebära mer risk än ett annat småbolag som är
verksamt i IT branschen. Eftersom risken beror på hur kontrollbar ett småbolag är för en
skatterevisor, och småbolag i kontanthandelbranschen håller mycket med kontantinköp och
försäljning, därmed blir det svårare att kontrollera transaktionerna.
En skatterevisor arbetar mycket med riskanalyser under urvalssteget. Adam och Anders
tycker att urvalsfasen varierar sig ofta och även kan bestämmas av huvudkontoret i Solna. I
Solna kan bestämmas om bransch eller småbolag ska prioriteras eller inte. Skatteverket väljer
också ut småbolag för granskning med hjälp av orena revisionsberättelser. I dagsläget får
Skatteverket mindre mängd av orena revisionsberättelser än de hade innan lagändringen. De
som inte har revisor och även nystartade småbolag prioriteras ofta och branschen har också en
avgörande roll.
Strategier och Riksplaner bestäms av huvudkontoret i Solna, alla skattekontor i landet följer
detta enligt Adam och Anders. Skatteverket arbetar mer med förebyggande åtgärder för att
förhindra felen innan de dyker upp. När det gäller kontrollnivåer, använder Skatteverket sig
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av utökade kontroll för bolag, eftersom grundkontrollen gäller för alla och ingen mer specifik
kontroll behövs. I utökade kontroll granskar skatterevisorerna småbolag enligt småbolags
finansiella rapporter och de tycker att olika poster kan väga olika för olika småbolag.
Skrivbordkontrollen används ofta i för att enklare gå igenom småbolags finansiella rapporter.
Efter lagändringen fick Skatteverket mer möjligheter genom ett nytt föreläggandeinstrument
år 2010. Det innebär ökad flexibilitet för att utföra kontrollverksamheten, bland annat i form
av mindre byråkrati, direktkontakt med småbolag och av ordnade besök dessutom kontroll av
småbolag på plats utan att informera i förväg.

4.2 Skatteverket i Lund
4.2.1 Revision i allmänhet
Enligt Betty och Birgitta är årsredovisningen ett väldigt viktigt underlag för att räkna rätt
moms, eftersom det finns ett starkt samband mellan beskattning och externrevision.
Årsredovisningen kan även användas i syfte att reducera riskerna för skattebortfall. De
småbolags reviderade årsredovisningar är som en kvalitetsstämpel som stärker Skatteverkets
förtroende för småbolag.
Skatteverket kontrollerar systematik och har mycket fokus på detaljer i bokföringen, detaljer
som kan vara viktiga ur skattesynpunkt. Enligt Betty och Birgitta underlättar externrevision
Skatteverkets arbete och ett tydligt, noggrant bokslut berättar mycket om ett småbolag,
speciellt resultatrapporter.
4.2.2. Konsekvenser av ett avskaffande av revisionsplikt
Konsekvensen av lagändringen blev då att Skatteverket fick införa mer flexibel kontroll av
småbolagens finansiella rapporter för att säkerställa att skatt betalas enligt skyldighet. Det vill
säga Skatteverket bör utföra mer kontroller och skapa närmare kontakter med småbolag för att
motverka felen direkt. Betty och Birgitta tycker att kvaliteten av årsredovisningar börjar
sjunka efter lagändringen speciellt när det gäller nystartade småbolag; ” de gör jättemycket
småfel ”.
Enligt Betty och Birgitta, får inte Skatteverket idag lika stor mängd orena revisionsberättelser
när man jämför med innan lagändringen, och därmed blir det mer arbete för Skatteverket att
kontrollera effektivt.
Skatteverket kanske kommer att behöva mer resurser, bland annat att anställa mer personal för
att inte gå miste om skatteintäkter. Betty och Birgitta nämner vidare att Skatteverket har fått
söka alltmer personal efter år 2010. Ett ökat antal rekryterade innebar ökade kostnader för
Skatteverket. Ökade kostnader för skatteverket betyder ökade kostnader för landet, vilket
innebär att avskaffandet av revisionsplikten kan betyda en kostnad som går över från
småbolag till samhället.
4.2.3. Skattekontrollprocessen
Enligt Betty och Birgitta beror riskanalysen och bedömningen mycket på skatterevisorernas
uppfattningar om risk och riskens innebörd. Detta eftersom vissa småbolag och branscher
innebär en högre risk för skattefel såsom kontanthandelbranschen. Under riskhanteringssteget
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får man hjälp av ett tydligt och väl fungerande internt dataprogram som heter SAFIR. Detta
program fungerar som ett analysprogram där man matar in all sorts information från olika
bolag. Detta program bearbetar informationen genom att sortera, gruppera och därefter
rangordna. Safir är ett bra verktyg som visar vad som är viktigt och vad som inte är för
Skatteverket, eftersom årsredovisningar är väldigt omfattande och kan innehålla en del oviktig
information för Skatteverket. SAFIR fick mycket mer uppmärksamhet efter lagändringen och
kompletterades för ett nytt föreläggandeinstrument som uppkom i 2010.
Urval av småbolag förekommer dels genom slumpmässiga val och dels med hjälp av SAFIR
programmet som väljer ut deklarationer. Urvalskriterier ändras varje år och bestäms av
huvudkontoret i Solna. I Solna utförs statistik och de går igenom all historisk data för att
bestämma vilka branscher och småbolag väljs för granskning. Där till även strategier och
riksplaner bestäms av huvudkontoret. Strategier bestäms tillsammans med politikerna
eftersom det är de som ger resurser till Skatteverket. Riksplaner är viktiga framtida
handlingsplaner som gäller för alla Skattekontor i Sverige. Alla Skattekontor måste utföra
gemensamma insatser enligt Betty och Birgitta
Det finns olika grader av kontrollnivåer bland annat grundkontroll vilket gäller för all års
deklarationer och utökad kontroll som utförs när det behövs en omfattande kontroll. Bland
annat om skatterevisor bedömer att ett fel är väsentligt samt om detta småbolag felade innan
också, då gäller det en noggrannare granskning, enligt Betty och Birgitta. Kontrollformer
beror på felens storlek enligt respondenterna, annars använder de sig av skrivbordskontroll
när de kontrollerar småbolagens finansiella rapporter, där bland annat oredovisade intäkter om
det finns och privata kostnader i småbolags bokföring. Vid ytterligare behov använder de en
annan form, det vill säga att besöka småbolagen för att få mer information om bolaget genom
att prata med personalen.

4.3 Skatteverket i Malmö
4.3.1. Revision i allmänhet
Externrevision är ett intyg på att småbolags ekonomiska handlingar stämmer med
verkligheten. Efter lagen om avskaffandet innebär det att Skatteverket måste säkerställa sig på
ett annat sätt. Camilla och Carola menar att revision genom en externrevisor skapar nytta för
Skatteverket och medverkar till mer ordning och reda i småbolag.
Camilla och Carola anser att det upptäcks en avsevärd skillnad vid skatterevisioner, om
exempelvis ett småbolag anlitar revisor eller redovisningskonsult, gentemot de bolag vilka
inte har anlitat någon hjälp. De tycker att anmälningsplikten har en viktig roll för Skatteverket
för att granska eller ifrågasätta. Genom oren revisorsberättelse anmäls bland annat om
småbolag inte betalar sina skatter eller moms i tid och den interna kontrollen är dålig inom
bolaget.
4.3.2 Konsekvenser av avskaffandet av revisionsplikten
Camilla och Carola nämner att Skatteverket under remissomgången inför lagstiftningen var
negativ inställt till avskaffandet av revisionsplikten. Detta är något de nu har förändrat
inställning om, och förhåller sig nuförtiden neutrala till frågan då Skatteverket inte såg några,
varken negativa eller positiva indikationer, sedan lagen implementerades i år 2010.
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Enligt Camilla och Carola ser Skatteverket i dagsläget inte att lagen har haft någon effekt vad
det gäller skattebortfall. Det är många nystartade småbolag som är verksamma inom
kontanthandelbranschen, vilka väljer att inte ha en revisor. Då det blir svårt att se några större
effekter vad gäller skattebortfall idag, eftersom deras transaktioner är mycket svåra att följa.
Skatteverket ska fortsätta övervaka det området men har samtidigt sänkt ner på
riskbedömningen.
En negativ effekt som Camilla och Carola nämner är att Skatteverket efter lagändringen inte
längre får in orena revisionsberättelser för de småbolag som inte längre har en revisor. De
orena revisionsberättelserna har en väsentlig roll och ger en indikation på att oegentligheter
kan förekomma i bolag eller dess redovisning, vilket är ett hjälpmedel för Skatteverket vid
granskning och skattekontroll.
4.3.3 Skattekontrollprocessen
Camilla och Carola tycker att det finns olika sätt att utföra skattekontrollprocessen. Det finns
inte någon unik struktur som skatterevisorerna följer. Först tar man in ett antal deklarationer
från olika småbolag, därefter görs en riskhantering som består av riskanalys och
riskvärdering. En Skatterevisor kan utföra riskanalysen med hänsyn till omvärlden, det vill
säga vilken bransch, statistik från tidigare data om småbolag och orena revisionsberättelser.
Urvalet sker ofta slumpmässigt och därmed utförs en granskning. Urvalet kan även påverkas
av både ort och region. Exempelvis, en skatterevisor i Lund kan prioritera byggbolag om det
finns många, medan i Malmö kan man prioritera import- och exportbolag.
Riksplan och strategier kan inte ändras ofta, det bestäms av huvudkontoret i Solna och av
politikerna. Camilla och Carola anser att i steget Strategi handlar det mycket om det utökade
förebyggande arbete. Kontrollnivåerna består av en grundkontroll och en utökad kontroll.
Den utökade kontrollen är en fullständig kontrollform vilket för en skatterevisor betyder att
det finns felaktigheter i ett småbolag och då behövs en noggrannare granskning. Enligt
Camilla och Carola har Skatteverket efter lagändringen mer fokus på nystartade småbolag.
Detta då Skatteverket inte får tillräcklig och tydlig data vilket önskas av småbolagen. En
enkel kontrollform är Skrivbordskontrollen, där en skatterevisor går igenom alla finansiella
rapporter för att se om allting stämmer inom småbolagen. Efter lagändringen fick
Skatteverket ett nytt föreläggandeinstrument, som underlättar kontrollprocessen man kan till
exempel hämta flera uppgifter om ett småbolag genom ett föreläggande och inte enbart
genom revisionsberättelsen. Att begära flera uppgifter via telefon och/eller besöka
småbolagen efter en skrivbordskontroll.

4.4 Skatteverket i Solna (Huvudkontoret)
4.4.1 Revision i allmänhet
Skatteverket är ett statligt organ vars relation till alla bolag är att få in de skattepliktiga
beloppen. Genom en externrevision vet Skatteverket att de finansiella rapporterna är
granskade av en kvalificerad externrevisor som antingen har styrkt eller avstyrk dem.
David anser att ett skattesystem med ett starkt samband mellan redovisning och beskattning är
ett väl fungerande system. Revision är ett verktyg som klartlägger den ekonomiska
situationen för ett småbolag. David tycker att detta är även ett bra kommunikationsinstrument
som leder till minskning av informationsasymmetri.
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4.4.2 Konsekvenser av avskaffandet av revisionsplikten
David påstår att Skatteverket i dagsläget inte har uppfattat en ökad arbetsbörda efter
lagändringen. Skatteverket fick in deklarationerna för två år, inkomståret 2011respektive 2012
efter lagändringen. David anser att det är för tidigt att dra några större slutsatser kring hur
Skatteverkets arbete har påverkats fram till idag 2013.
Enligt David har Skatteverket utökat sina insatser vad gäller granskning, service och
information. Det har även skett ett ökat gemensamt arbete med olika branschförbund, som
bland annat med revisorernas branschorganisation FAR SRS. Skatteverket arrangerar
symposium tillsammans med FAR SRS för att informera småbolag.
På frågan om Skatteverket gör skillnad på de småbolag som väljer att inte ha någon revisor
respektive de småbolag som väljer att ha en revisor, svarar David att Skatteverket gör en
skillnad på om bolag har en revisor eller inte.
Nuförtiden arbetar Skatteverket mycket med förebyggande arbete. David menar att
Skatteverket i initialskedet vill nå ut till nystartade småbolag genom bland annat bolagsbesök
eller telefonsamtal där de informerar och svarar på frågeställningar för att ha koll på
småbolagen redan från början. Skatteverket lägger extra fokus på nystartade småbolag för att
se hur de går till väga med sin redovisning, huruvida de anlitar hjälp med redovisningen eller
om de hanterar den själva.
Avslutningsvis vill David nämna att skattefel är ett problem som Skatteverket måste arbeta
intensivt. Tidigare erfarenheter visar att småbolag bidrar till mycket skattefel och
lagändringen kommer troligen att leda till en ökning av skattefelen.
4.4.3 Skattekontrollprocessen
David
tycker
att
riskhanteringen
baseras
oftast
på
branschen,
främst
kontanthandelsbranschen. Riskanalysen görs för att mäta hur vanligt det är för ett småbolag
att fela, både medvetet och omedvetet i förhållande till branschen. Riskbedömningen påverkas
av skatterevisorernas personliga uppfattningar.
David berättar att urvalet inte ser likadant ut i hela Sverige. Slumpmässiga urval sker ofta
men man måste ta hänsyn till olika grupper utifrån olika kriterier, nystartade småbolag kan
prioriteras bland annat. Orena revisionsberättelser kan vara en viktig indikator på hur
Skatteverket ska prioritera.
David berättar samtidigt om att Skatteverket, FAR, branschorganisationen för revisorer och
rådgivare samt Sveriges Redovisningskonsulters Förbund (SRF) har kommit överens om att
samarbeta för en gemensam samhällsnytta inför deklarationsåret 2013. Genom svensk
standard för redovisningstjänster, Reko, finns en tydlig kvalitetsnorm som är tillhjälp för
auktoriserade redovisningskonsulter för att redovisningen blir rätt redan från början.
Samarbetet skapar möjligheter för Skatteverket att koncentrera sina insatser till grupper där
det finns störst risk för felaktigheter. Samarbetet medför att Skatteverket kan få kännedom om
vilka deklarationer som medlemmarna i FAR och SRF har upprättat. Om det är rätt från
början behöver Skatteverket inte kontrollera i efterhand.
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David säger att strategier kan variera från år till år eller period till period. Huvudkontoret i
Solna arbetar ständigt med statistiker och riskanalyser som gäller i hela marknaden för att
fastställa en strategi. Men i dagsläget riktas strategin mot ett fullständigt förebyggande arbete.
Riksplan visar vilka gemensamma insatser kommer att utföras för alla Skattekontor.
Kontrollnivåer består av grund- och utökad kontroll. Grundkontroll är en vanlig kontroll
vilket utförs genom att analysera årsdeklarationer, men när det gäller småbolag är det utökad
kontroll som ofta utförs för att förstå posterna i de finansiella rapporterna bland annat att
kontrollera varulager och privatkostnader, enligt David.
Enligt David kan Kontrollformer tänkas parallellt med kontrollnivåer. Skrivbordskontrollen är
första steget för en skatterevisor för att gå igenom ett småbolags finansiella rapporter i
samband med orena revisionsberättelse. Nästa steg blir det ett telefon samtal eller ett besök
vilket leder att skapa möjligheten om att få bättre insyn. Deklarationer med småfel finns ofta
bland nystartade småbolag. David berättar att Skatteverket inte längre har tillgång till lika
många revisionsberättelser, detta eftersom en del av de nystartade småbolag väljer att inte ha
en revisor, som i sin tur påverkar Skattekontrollprocessen där Skatteverket väljer ut dessa
småbolag för granskning.

4.5 Skatteverket i Halmstad
4.5.1 Revision i allmänhet
Elisabet och Elsa anser att småbolags externa redovisning och slutliga förluster eller vinster
utgör underlag för beskattning och att det är mycket väsentligt för Skatteverket att få in
korrekt underlag. Detta eftersom att Skatteverket beräknar skatteutbetalningar för småbolag
tack vare detta underlag. Elisabet och Elsa betonar att genom revision har de fler möjligheter
att kontrollera småbolagens ekonomiska aktiviteter, eftersom externa revisorer gör en del av
hela arbetet, som Skatteverket kan slippa. Elisabet och Elsa nämner vidare att revision är
fortfarande betydelsefull för Skatteverket oavsett den har minskat.
4.5.2 Konsekvenser av avskaffandet av revisionsplikten
Elisabet och Elsa menar att det är för tidigt att uttala sig om lagändringen och dess effekter.
Vidare nämner de att efter avskaffandet av revisionsplikten blev Skatteverkets arbete lite
svårare och ibland dyker det upp kommunikationsproblem mellan småbolagen och
Skatteverket. Skatteverket upplever svårigheter om bokföringen är i oordning, vilket medför
att det tar längre tid att ta fram uppgifter som syftar till att vara underlag till deklarationer.
Elisabet och Elsa menar dock att om Skatteverket ges resurser som tillexempel att anställa fler
personal med befogenheter bör inte dessa problem uppkomma framöver. Skatteverket ser
heller inte att skatteintäkterna har påverkats negativt genom att småbolag har medvetet lämnat
felaktiga uppgifter. Elisabet och Elsa nämner att Skatteverket utför ett förebyggande arbete
där de menar att Skatteverket informerar småbolag innan de felar. I dagsläget arbetar
Skatteverket väldigt intensivt med förebyggande arbete, jämfört med innan lagändring.
4.5.3 Skattekontrollprocess
Enligt Elisabet och Elsa innebär Skatteverkets riskhantering att det görs riskbedömningar när
en kontroll ska genomföras av småbolag med stöd av kontrollstrategier och bedömningar som
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bygger på riskanalyser, bland annat olika sorters skattefel. Felrisken är högre hos småbolag
som är nystartade och inte anlitar en revisor, därför ska denna grupp prioriteras.
Urval varierar sig från år till år, Skatteverket fokuserar då ena året på
kontanthandelsbranschen, andra året på exempelvis IT branschen. Enligt Elisabet och Elsa
måste Skatteverket fokusera mer på vissa branscher eftersom risken är högre till exempel
kontanthandelsbranschen där det är svårt att observera kontanttransanktioner. Elisabet och
Elsa säger att de även använder sig av slumpmässigurval och detta kan bestämmas internt i ett
Skattekontor. Enligt Elisabet och Elsa medför lagändringen absolut små ändringar när det
gäller urval fasen bland nystartade småbolag som inte har en revisor, dessa småbolag
prioriteras av Skatteverket. Strategier och riksplan bestäms ofta av Huvudkontoret i Solna
och politikerna som har den avgörande rollen. Elisabet och Elsa anser att Skatteverket arbetar
med en strategi om huruvida Skatteverket kan minimera skattefelen. Därmed utför
Skatteverket ett ständigt förebyggande kontrollarbete. Riksplanen fastställs tillsammans med
politikerna för att besluta om resursernas storlek som Skatteverket ska använda.
Kontrollnivåerna är knutna till felens storlek, vilka fel Skatteverket hittar i årsdeklarationer.
Om det är slarvfel behöver Skatteverket inte utöka grundkontrollen. Skatteverket använder sig
av olika kontrollformer bland annat skrivbordkontroll eller besök. Genom
skrivbordskontrollen kan Skatteverket kontrollera småbolagens finansiella rapporter och de
kan även begära mer information av småbolagen. Om småbolagen inte kan svara på frågorna
gör Skatteverket besök för att närmare kontrollera verksamheten.

4.6 Skatteverket i Ängelholm
4.6.1 Revision i allmänhet
Enligt Felicia och Flippa ger extern revision en grundläggande ordning i bokföringen, att det
är ordning och reda i räkenskaperna och att saker och ting är bedömde på rätt sätt. Genom
revision kan Skatteverket utföra sitt arbete mycket snabbare och enklare. Det känns bra för
Skatteverket att veta att det finns en professionell, i det här fallet externrevisorn som
kontrollerar och upprättar småbolagsrapporterna innan Skatteverket får dem. Den stora bristen
numera är kvalitén på redovisningen för bland annat småbolag, som är en av de bolagsformer
som inte innefattas av revisionsplikten.
4.6.2 Konsekvenser av avskaffandet av revisionsplikten
Felicia och Flippa anser att lagändringen har lett till att Skatteverket endast får rena
revisionsberättelser då alla med orena revisionsberättelser väljer att avstå från att ha en
revisor. Felicia och Flippa uppmärksammar orena revisionsberättelser som är en viktig
indikator för Skatteverket för att starta en granskning. Efter lagändringen har Skatteverket inte
längre den möjligheten när det gäller småbolag som har inte revisor. Felicia och Flippa ser
inte att kontrollerna har ökat efter lagändringen. Istället handlar det om förebyggande åtgärder
och information för att småbolag ska göra rätt från början och inte hamna i
betalningssvårigheter eller lämna felaktiga uppgifter i deklarationen.
Om ett småbolag har problem med att klara av bokföringen upplyser Skatteverket om att det
finns redovisningskonsulter som småbolagen kan anlita för att få hjälp med bokföringen.
Numera arbetar Skatteverket mer med servicetjänster däribland arrangera informationsmöte,
besöka småbolag och vägleda dem.
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4.6.3 Skattekontrollprocessen
Felicia och Flippa tycker att externrevision är ett viktigt verktyg för Skatteverket. Om revision
eller redovisningskonsult blev en parameter i riskhanteringen skulle det innebära att de som
väljer professionell hjälp får färre frågor från Skatteverket. Enligt Felicia och Flippa kräver
småbolag från olika branscher olika riskanalyser som till exempel en varulagerpost som kan
vara oerhört viktig för ett tillverkningsbolag medan den inte har någon betydelse för ett ITbolag.
Felicia och Flippa anser att urvalet sker i stort sätt likadant i hela Sverige, och att det är ofta
huvudkontoret i Solna som förbereder vilka branscher eller form av näringsverksamhet som
ska prioriteras först. Antingen sker slumpmässiga kontroller eller väljs olika grupper utifrån
olika kriterier. Enligt Felicia och Flippa har branscher och orena revisionsberättelser en
avgörande roll i urvalssteget. Det är en viktig indikator för Skatteverket att ett nystartat
småbolag väljer bort revision. Det vill säga att nystartade bolag innebär större risker vad
gäller både medvetna och omedvetna skattefel. Dessutom anser Felicia och Flippa att
anonyma samtal och tips kan vara en viktig indikation för Skatteverket.
Skatteverket ser till att det blir rätt från början. De gör det underlättar för småbolag att göra
rätt och försvårar att göra fel när det gäller Skatteverkets strategi. Omfattningen av
Skatteverkets offensiva insatser styrs av riksplan. Inriktningen för verksamheten är att
resurserna ska koncentreras till områden där risken för skattefel är störst, enligt Felicia och
Flippa. Grundkontroll gäller för alla skatteskyldiga i Sverige. Personliga uppfattningar spelar
roll när det gäller att öka eller inte öka kontrollnivån. Utökad kontroll är bland annat att en
skatterevisor kontrollerar specifika poster, vilket är viktigt enligt skatterevisorer.
Enligt Felicia och Flippa har Skatterevisorer fler möjligheter när det gäller kontrollformer
som skrivbordskontroll, besök eller revision. Felicia och Flippa använder sig i första hand av
skrivbordskontroll som inte är lika resurskrävande. Om skatterevisorn misstänker att felet är
medvetet och har svårt att bedöma exaktheten gör man ett besök hos småbolagen och granskar
verksamheten närmare. Efter besöket kan skatterevisorn vid behov utöka kontrollen med en
omfattande revision. Föreläggandet som kom år 2010, möjliggör smidigare kontroller och
minskar byråkratin för Skatteverkets del.

4.7 Sammanfattning av Empiri
Revision i allmänhet
När all empirisk data analyserades visade studien vilka olika sorters funktioner revision har i
allmänheten för Skatteverket. Respondenterna betonade ofta att externrevision är ett viktigt
underlag och underlättar Skatteverkets arbete när det gäller skatteberäkningar. Alla
respondenter ser den externa revisionen som en kvalitetsstämpel eftersom småbolagens
ekonomiska resultat granskas av en sakkunnig person innan Skatteverket träder in.
Respondenterna anser att externrevision är en viktig informationskälla när Skatteverket
garnskar småbolagen.
Konsekvenser av avskaffandet av revisionsplikt
Respondenterna hade svårt att se vilka konsekvenser av avskaffandet av revisionsplikten
medför för Skatteverket, de tyckte att det är för tidigt att kunna uttala sig. Respondenterna
37

anser att orena revisionsberättelser som upprättas av en externrevisor har en väsentlig
funktion huruvida man bör starta en skattekontroll. Skatteverket får inte in lika många orena
revisionsberättelser som tidigare. Respondenterna är eniga om att de har ett ökat
förebyggande arbete och servicetjänster. Respondenterna observerade att de hittar många
småfel på grund av kunskapsbrister hos småbolagen. Nystartade småbolag som inte har en
revisor felar mest. Dock är respondenterna ganska positiva gällande förändringar i
lagstiftningen och skattekontrollprocessen genom ett nytt föreläggandeinstrument, som
innebär utökade kotrollbefogenheter för Skatteverket.
Skattekontrollprocessen
Genom det nya föreläggandeinstrumentet kan Skatteverket motverka felen direkt istället för
att vänta på årsbokslutet. Med detta kan Skatteverket arbeta mer flexibelt. Respondenterna
berättar om sina uppfattningar gällande skattekontrollprocessen som består av fem
komponenter (se tabell 1). I tabellen nedan, sammanfattar vi respondenternas synpunkter och
prioriteringar efter avskaffandet av revisionsplikten. Respondenterna har inte samma
upplevelser vad gäller Skattekontrollprocessen. Det vill säga de har olika synpunkter som
kategoriseras nedan; Riskhantering, Urval, Strategier och Riksplan, Kontrollnivåer och
Kontrollformer.
Skattekontrollprocessen är det centrala begreppet för oss och därmed vill vi visa att vi lägger
märke till detta område genom att bygga en tabell. Genom denna tabell 1 kunde vi underlätta
för oss vad studien syftar på samt öka förståelsen hos läsaren. Tabell 1 visar resultat från
empirin enbart om förändringar efter lagen om avskaffandet av revisionsplikt
implementerades för att vi har redan tillräckliga rapporter och publikationer av Skatteverket
om skattekontrollprocessen i allmänt.
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Skatteverkets
kontor

Helsingborg

Riskhantering

Urval

*Orena
revisionsberättelser.

*Kontanthandelbranschen prioriteras.

*Nystartat småbolag.
*Slumpmässigt.

Strategi och
Riksplan
*Huvudkontoret
bestämmer.
*Förebyggande
arbetet.

Kontrollnivåer

*Grundkontroll för alla
slumpmässigt.
*Utökat konroll beror
på felets storlek.

Kontrollformer

*Skrivbordskontroll olika
poster.
*Besök och revision
beror på felets sort (om
det är medvetet).

*Varierar sig år till
år.
*Kontanthandelbranschen prioriteras.

*Huvudkontoret
bestämmer
vilka
branscher och småbolag
ska prioriteras.

Lund
*Hjälp av SAFIR.

*SAFIR kompletterar.

*Nystartade småbolag.
*Slumpmässigt.
Malmö

*Statistiker
branscher.

om
*Prioriteringar kan bero
på ort och region.

*Tidigare
data
småbolag
entreprenören.

om
eller

Solna

*Nystartade
prioriteras.
Halmstad

*Orena.
Revisionsberättelser.
*REKO kvalitetsstämpel.

*Kontanthandelsbransche
n är svårt att kontrollera.

*Slumpmässigt.
Ängelholm

* Småbolag som inte har
revisor.

*Politiker
och
Huvudkontoret
bestämmer
tillsammans
om
”förebyggande
arbetet”.

*En
fullständigt
förebyggande
arbetet för att
minimera
skattefel.
*Gemensamma
insatser bestäms
genom
Riksplanen.
*Strategier
reduceringen
skattefelen.

småbolag

*Felrisken är högre om
småbolag vilket inte har
revisor.

*Byggs
gemensamma plan
för
alla
Skattekontor.

*Utökad kontroll beror
på tidigare data om
småbolag.

*Nystartade
prioriteras.

om
av

*Genom Riksplan
bestäms resursers
storlek
till
Skatteverket.

*Förebyggande
arbetet.
småbolag

*Huvudkontoret
bestämmer.

*Riksplan visar att
resurserna
koncentreras till
områden
där
risken för skattefel
är störst.

*Skrivbordskontroll
specifik poster.
*Nytt föreläggande gör
enklare
alla
kontrollformer.

*Grundkontroll av års
deklarationer.

*Skrivbordskontroll
används ofta.

*Utökad
kontroll
bestäms utav personlig
uppfattningar.

*Besök och revision är
ganska snabbare och
enklare
genom
nytt
föreläggandet.

*Grundkontroll av års
deklarationer.

*Skrivbordskontroll är
enkelt att utföra,
Besök
och
revision
kombineras om det är
felet
medvetet
och
omfattande.

*Riksplan
är
gemensam
plan
för alla kontor.

*Slumpmässigt.
*Olika
branscher
omfattar olika nivåer
risk,
bland
annat
Kontanthandels bransch
prioriteras.

*Huvudkontoret
bestämmer
med
Politiker.

*Utökat kontroll ofta
beror på personlig
uppfattning
om
småbolag
och
branscher.

*Grundkontroll
för alla.

görs

*Utökat kontroll beror
på
personlig
uppfattning av felet.

*Skrivbordskontroll är
första
steg
av
skattekontroll
och
specifika poster.
*På Besök, beror på
felets storlek och genom
det, skaffas en närmare
insyn av småbolag.

*Grund kontroll av års
deklarationer.

*Skrivbordskontroll
specifika poster.

*Personlig uppfattning
under utökad kontroll.

*Genom Besök närmare
inblick.

Tabell 1. Sammanfattning av Skattekontrollprocessen efter avskaffandet av revisionsplikten
enligt empirin. Egen arbetad.
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5. Analys
I detta avsnitt har vi rubricerat på samma sätt som i empirin. Detta för att det ska vara enkelt
att följa. Här ska analyseras vad respondenterna berättade i empirin, sedan kommer det att
kopplas till det som togs upp i den teoretiska referensramen.

5.1 Övergripande analysmodell
Strukturen i analysen utgår ifrån samma struktur som används för att presentera de empiriska
data. Analysen är uppdelad i tre kategorier: revision i allmänhet, konsekvenser av
avskaffandet av revisionsplikten och skattekontrollprocessen, Analysmodellen i figur 7 ligger
till grund för vår analys. Modellen nedan beskriver hur analysen i denna studie är konstruerad
och pilarna visar process flödet i allmänheten. Problemdiskussionen och syftet växte fram i
takt med studiens förlopp. Med detta som utgångspunkt formulerades den teoretiska
referensramen, för att sedan ligga till grund för analysen av verkligheten. Om vi preciseras
varje kategori då kan vi säga att under rubriken revision i allmänheten analyserar vi den
teoretiska referensramen tillsammans med respondenternas åsikter och upplevelser om
externa revision. Under konsekvenser av avskaffandet av revisionsplikt då tar vi upp
respondenternas uppfattningar av avskaffandets eventuella effekter hos Skatteverket och
jämföra med tidigare studier från både Sverige och omvärlden vilket finns med i teoretiska
referensramen. I sista kategorin som är samtidigt det centralla begreppet i studien, analyserar
vi
skattekontrollprocessen
vilket
skatterevisorernas
upplevelser
för
hur
skattekontrollprocessen påverkades och ändrades av avskaffandet av revisionsplikten. I
slutändan har vi i analysen pendlat med en ständig växelverkan mellan de empiriska data och
den teoretiska referensramen, detta för att kunna jämföra teorin med studiens empiri och
möjligen finna likheter och skillnader.

Empiri

Teoretisk referensramen

Revision i allmänten
Konsekvenser av avskaffandet
av revisionsplikt

Revision i allmänt
Förändring av norm
Skattekontrollprocess

Skattekontrollprocessen

Tidigare studier

Analys

Figur 7. Analysmodell. Egen arbetad.
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5.2 Revision i allmänhet
Alla respondenter anser att externrevision är ett viktigt instrument för Skatteverket,
externrevisionen bidrar till en korrekt beskattning av småbolagens resultat och de är överens
om att revisionen underlättar skattekontrollen för Skatteverket. Skatteverket är en av de
största intressenter av småbolags finansiella rapporter för att få in rätt skatteintäkter och
därför strävar Skatteverket efter ha få en korrekt, tydlig bokföring som samtigit har bra
kvalité.
Collis (2008, 2012) poängterar intressenternas önskan om att småbolag ska granskas eller
revideras av en extern revisor. Detta för att få en korrekt årsredovisning med hög kvalité. Så
länge intressenter kräver att småbolag ska revideras, kan småbolag ha kvar en revisor som
granskar dess årsredovisning. Carrington (2010) hävdar att bakom sambandet mellan
intressenters krav på revisor och att småbolag behåller revisorn, att revision, genom dess
flexibilitet är bäst anpassad att fastställa ett korrekt och rättvisande resultat för småbolag.
Genom småbolagens bokföring tillfredsställas även Skatteverkets kontrollbehov av själva
beskattningen (SOU 2008: 32). Enligt FAR (2006) bidrar revision till en rättvisande bild av
ett småbolags ekonomiska verksamheter och det bidrar till att beskatta småbolagens resultat
korrekt. Svanström (2008) säkerställer revision, att bokslutet är tillförlitlig och ger en
rättvisande bild, det vill säga att det garanterar en viss kvalitetsnivå av information för
intressenterna. Här ser vi att teorin och empirin liknar varandra i ovan när det gäller
externrevisionsfunktion. Både tidigare studier och samtliga respondenter beskriver hur
externrevision är viktig för parterna och därmed har externrevision en viktig funktion.
En viktig informationskälla enligt alla respondenter, är både rena och orena
revisionsberättelser. Orena revisionsberättelser som skickas till Skatteverket blir en viktig
indikation på vilka småbolag det finns behov av att granskas. Alla respondenter anser att den
orena revisionsberättelsen blir då ett kvitto för Skatteverket på vilka småbolag som har en
anmärkning och kan då vara en anledning till att utföra en fördjupad granskning av dessa
bolag. Svanström (2011) menar att orena revisionsberättelser är ett tecken som visar att
småbolags ekonomiska handlingar inte stämmer med sitt bokslut .
Gómez (2003) diskuterar nyttan av revisionsberättelsen, huruvida den har avgörande effekt på
andra intressenter som inte är aktiva i småbolag som till exempel banker, kommun och stat.
Studien av Gómez visar att intressenterna tycker att informationen i revisorns yttrande är
användbar och viktig vid deras beslut när de tar ställning till småbolagen. Skatteverket är en
av intressenterna som är ett statligt organ, och har nytta av både rena och orena
revisionsberättelser (Gómez, 2003). Thorell & Norberg (2005a) betonar att orena
revisionsberättelse även kan påvisa Skatteverket att det finns en dålig intern kontroll i ett
småbolag, och att Skatteverket i så fall borde undersöka det närmare. Den effekten en oren
revisionsberättelsens har inom Skatteverkets verksamhet inte går att påvisa, det vill säga att
föreställningen om att den orena revisionsberättelsen används i egenskap av varningssignal är
mer eller mindre grundlös (SOU 2008:32). Våra empiriska data beskriver om att en oren
revisionsberättelse är en viktig indikator för att skaffa ett intryck av ett småbolag, och därmed
har en oren revisionsberättelse en avgörande roll om Skatteverket tar ställning till detta
småbolag, enlig respondenterna och detta stämmer överens med tidigare studier och rapporter.
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Respondenterna i denna studie nämnde mer eller mindre extern revision som ett fungerande
kommunikationsflöde mellan Skatteverket och småbolag. Speciellt Betty, Birgitta och Felicia,
Flippa beskriver vidare att genom extern revision har Skatteverket stora möjligheter att ta en
närmre titt på småbolagen. Adam, Anders och David tycker att det här kommunikationsflödet
genom extern revision minskar i sin tur informationsasymmetrin mellan Skatteverket och
småbolag.
Jensen & Meckling (1976) beskriver begreppet ”informationsasymmetri” som beror på hur
och vilket sätt småbolag utbyter information med omvärlden. Enligt Svanström (2008)
verkade externrevisorn, enligt revisionens huvudtanke, som en naturlig motkraft till denna
informationsasymmetri, då alla småbolag var skyldiga att anlita en revisor. Detta
kvalitetssäkrade dessa småbolags ekonomiska handlingar innan avskaffandet av revisionsplikt
implementerades. Begreppet går även att tillämpa på den empiriska realiteten med att
Skatteverket (Principalen) vid avskaffandet av revisionsplikten inte längre har tillgång till all
väsentlig information om de småbolagen (Agenten). Respondenterna betonar att
externrevision
fungerar
som
ett
kommunikationsflöde
och
ofta
minskar
informationsasymmetri mellan parter samtidigt som den ökar förståelse mellan parterna. I det
här fallet Skatteverket utnyttjar externrevision som en informationskälla från småbolag och
detta stämmer överens med vår teoretiskreferensram.

5.3 Konsekvenser av avskaffandet av revisionsplikten
Alla respondenter menar att det är för tidigt för Skatteverket att uppge någon statistik om hur
dagsläget ser ut. Däremot tycker Adam, Anders och Elisabet, Elsa att Skatteverkets
djupgående kontroller började förändras med mer riktade kontroller och att avskaffandet av
revisionsplikten ledde till en extra arbetsbörda för Skatteverket. Detta nämns också i
rapporten SKV 2008:1, vidare skrivs i rapporten att det är Skatteverket, istället för revisorn
som får ansvara för att hitta och korrigerar fel i småbolags bokföringar.
Alla respondenter anser att revisionsplikten är en viktig faktor i skattekontrollen. De betonar
att Skatteverket i dagsläget prioriterar att granska ett årsbokslut som inte godkänt av en
revisor. Enligt alla respondenterna behövs revisionsplikten eftersom revisorns arbete medför
ordning och reda i räkenskaperna. Samtidigt understryker de att reviderade räkenskaper är en
kvalitetsstämpel på småbolag. Collis (2003) påpekar i sin studie, att småbolag i England
väljer främst att tillämpa frivillig revision eftersom att den anses vara en försäkran mot tredje
part. Collis (2003) anser vidare att revision ökar förtroendet mellan intressenterna och
småbolagen. Detta överensstämmer med vårt empiriska material där det bekräftas. Det
innebär att betydelsen av externrevision är viktig för Skatteverket. Externrevision underlättar
arbetet för skatterevisorn samtidigt som skatterevisorn fokuserar direkt på vad som är
väsentlig för Skatteverket.
Alla respondenter är eniga om att inte alla småbolag felar medvetet vid ett avskaffande av
revisionsplikt, men att bokföringen inte tas på lika stort allvar, och det leder vidare till
ökningen av slarv fel. Slutligen dyker det upp på Skatteverkets bord, och alla respondenter
menar att felen synliggörs i årsredovisningar. David tycker att det är nystartade småbolag som
felar mest och ofta har de dålig ordning med sina finansiella rapporter, och på grund av de
brister arbetar Skatteverket mycket mer intensiv med att arrangera informationsmöten,
konferenser och rådgivning för att informera och hjälpa de nystartade småbolagen. Svanström
(2011) nämner att småbolag behöver en professionell hjälp när de deklarerar eller upprättar
sina finansiella rapporter. Detta eftersom detta arbete kräver kunnighet av småbolags ägare,
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vilket de flesta inte har. På grund av denna brist felar småbolag ofta med sina årsrapporter.
Enligt SOU 2008:32 en kontroll av Skatteverket ska beslutas med hänsyn till om småbolaget
är reviderat eller inte. Respondenterna menar att skattekontroll från Skatteverket huruvida
småbolag inte blivit reviderade kunde öka efterfrågan på revision, alltså att Skatteverket utför
fler skattekontrollarbete i dagsläget.
Alla respondenter anser att de nystartade småbolag vilka inte har revisor leder till i sin tur en
ökning av informationsasymmetri mellan småbolag och Skatteverket. Ett faktum alla
respondenter var överens om är att ett avskaffande av revisionsplikten har lett till ett ökat
skattefel som både medvetet och omedvetet, speciellt vad gäller nystartade småbolag. Enligt
Svanström (2011) Dyker det upp en informationsklyfta mellan Skatteverket och de småbolag
som inte fortsätter använda sig av revision, genom avskaffandet av revisionsplikt. Denna
informationsklyfta leder även till att arbetet inom Skatteverket försvåras. Här kan vi säga att
våra empiriska data stämmer bra med den teoretiska referensramen.
Samtliga respondenter nämner ett nytt föreläggandeinstrument vilket kom precis efter
lagändringen 2010. Genom det nya föreläggandeinstrumentet har Skatteverket fått mycket
mer möjligheter idag när det gäller att kommunicera med småbolag eller motverka felen . Det
de menar är att det nya föreläggandeinstrumentet minskade byråkratin för Skatteverket så att
en skatterevisor kan flexibelt utföra kontroll under räkenskapsåret och även kan begära vilka
uppgifter som behövs oavsett vilken tid.

5.4 Skattekontrollprocessen
Alla respondenter är eniga om att Skatteverket har samma Skattekontrollprocess enligt
Skatteverkets rapporter, och enligt de rapporterna finns det en bestämd process för alla, fast
enligt skatterevisorerna varierar skattekontrollprocessen sig ändå hos olika Skattekontor i
Sverige när det gäller i praktiken om att utföra, och därför Skatteverkets rapporter och praktik
kan inte alltid stämma.
Alla respondenter uttalar sig i stort sätt när det gäller riskhantering men även nämner att det
finns ibland olika prioriteringar för olika skatterevisorer i Skatteverket. Enligt alla
respondenter har branschfaktorn en avgörande roll när det gäller riskanalys eftersom vissa
branscher innefattar högre risker än andra. Adam, Anders och Betty, Birgitta vidare ger
exempel på att kontanthandelsbranschen prioriteras ofta eftersom branschen är svårt att iaktta
och kontrollera all kontanttransaktioner.
Enligt Carrington (2010) utförs en fullständig kontrollprocess genom att börja med
riskhanteringen som består av riskanalys och riskvärdering. Analysen görs för att skaffa
kunskaper, värderingen bygger på underlag för prioritering. Under riskhanteringssteget
identifierar Skatteverket alla möjliga risker och skaffar kunskap om risker och därefter är det
möjligt att värdera och prioritera vilka aktiviteter som ska genomföras (SKV 622,2006). Här
kan vi se att de empiriska data tar upp ett speciellt område, Kontanthandelsbranschen vilket i
praktiken borde detta område överväga än många andra områden. Samtliga respondenter
tycker att varje bransch har olika risknivåer och måste bedömas individuellt, vilket inte syns
eller betonades i Skatteverkets rapporter. Rapporterna beskriver en allmän riskhantering som
alla skatterevisorer borde följa, men i praktiken kan vi säga att det är annorlunda riskhantering
som krävs av varje bransch bland annat kontanthandelsbransch.
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Enligt alla respondenter strävar småbolag efter att sänka sina kostnader genom att välja bort
sin revisor. Men trots höga kostnader ska majoriteten av småbolag ha kvar sin revisor på
grund av brister på kunskaper hos småbolag. Camilla, Carola och Felicia, Flippa anser att i
dagsläget prioriterar Skatteverket nystartade småbolag som inte anlitar revisor för att felrisken
är högre, både medvetet och omedvetet.
Enligt Collis (2003) studie vill majoriteten av småbolag ha kvar sin revisor, detta eftersom
småbolags bokföring blir granskad av en utomstående part som även har kompetens att
upptäcka brister och oegentligheter. Rapporten uppvisar tydligt att det är de småbolag som
svarar för största delen av felet både medvetet och omedvetet. En av de största orsakerna för
felen är brister av kunskaper hos småbolag (SKV, 2006:4). Våra empiriska data visar att det
finns småbolag som vill behålla sin revisor trots höga kostnader eftersom de vill undvika
konflikter med Skatteverket. Men å andra sidan, finns nystartade småbolag som inte anlitar en
revisor i början för att minska sina kostnader men i slutändan felar nystartade småbolag ofta
som resulterar till att de prioriteras av Skatteverket och detta stämmer bra med vår
skattefelskarta i referensramen.
Alla respondenter anser att urvalssteget ofta sker slumpmässigt. Enligt Felicia, Flippa och
Betty, Birgitta har Skatteverket inte något speciellt urvalskriterium och i stort sätt är det
huvudkontoret i Solna som bestämmer över andra skattekontor. Alla respondenter tycker att
vissa branscher har fått mer uppmärksamhet efter avskaffandet av revisionsplikt bland annat
kontanthandelsbransch. David och Adam, Anders tycker att orena revisionsberättelser har en
avgörande funktion under urvalet, detta för att ge en anledning att välja just de småbolagen.
Genom riksplanen som upprättas av huvudkontoret i Solna varje år, kommer urvalssteget till
handling.
Riksplanen riktar in sig varje år på olika speciella företeelser och branscher, då riksplanen
bestäms tillsammans med politikerna (SOU:2008:32). Wittberg (2004) anser att de
granskningsobjekt vilka inträffar från Skatteverkets händelsestyrda tid, kan vara en del av
urvalet. Händelsestyrd tid är ett samlingsnamn på den tid Skatteverket gör urval koncentrerat
mot externa tips, bland annat en anonym anmälan per telefon. Alla respondenter menar att
strategier bestäms av huvudkontoret i Solna. Skatteverket håller ständig på att minska
skattefelen genom att utföra ett fullständigt förebyggande arbete för att motverka felen innan
de uppstår. Vilka branscher, bolagsform eller skattefel prioriteras, bestäms även med
strategier. Alla respondenter är eniga att detta arbete utförs genom att besöka småbolag,
informera dem via telefon eller arrangera informationsmöte. Enligt David skapas en Riksplan
tillsammans med politiker för att få tillräckliga resurser av dem.
Skatteverket arbetar framgångsrikt med riskerna inom de prioriterade områdena. Det är viktigt
att ingen gör några fel utan att allt är rätt från början och att åtgärder som genomförs ska
förebygga fel så långt det är möjligt, rätta fel som ändå görs och försöka förhindra att fel
uppstår igen (SKV 622, 2006). Här kan vi säga att vår empiri berättar att riksplanen är
gemensam och bestäms av politiker vilket stämmer korrekt med Skatterapporter och andra
studier.
Alla respondenter anser att grundkontroll är en form av kontroll som gäller för alla och att
slumpmässig konroll genomförs genom att granska poster som finns i årsdeklarationer och
utökad kontroll bestäms ofta av skatterevisorns egna uppfattningar om ett småbolag. Ett fel
kan tolkas som stort av skatterevisor medan hos andra som litet. Även tidigare data om ett
småbolag eller ägare spelar roll när en skatterevisor bedömer felet, enligt respondenterna.
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Enligt rapporten (SKV 622, 2006) finns det två olika kontrollnivåer. Den första kontrollnivån
är Grundkontroll, med detta menas att alla avlämnade deklarationer granskas via kontroller
för att kunna godkännas. Den andra kontrollnivån är utökade kontroll som i stor utsträckning
ska riktas mot bolagssektorn. Braithwaite (2003) anser att skattesystemet ska fungera på
samma sätt och samma nivå för alla, även systemet ska ge en känsla om rättvis som de
skattskyldiga upplever när det gäller skatteutbetalningar. Här kan de empiriska data visa att
grundkontroll är en enkel rutin eller är en kontroll för alla. Men när det gäller utökade kontroll
då kan vi säga att en specifik eller unik kontroll för ett småbolag bland annat olika poster kan
vara viktiga för olika bolag och därmed kan vi säga att det finns likheter mellan de empiriska
data och den teoretiska referensramen men inte tillräcklig förklarades eller läggs fram av
Skatteverkets rapporter.
Alla respondenter menar att de ofta använder av sig skrivbordskontroll eftersom det är
snabbare och enklare att gå igenom småbolags finansiella rapporter. Respondenterna anser att
de kan bestämma själv och ta initiativ gällande vilken kontrollform de ska använda. Antigen
besök eller revision kan passa för problemet, eftersom alla problem är unika, kan det krävas
ibland särlösningar. Vidare anser respondenterna att det nya föreläggandeinstrument
möjliggör en flexibel kontroll och Skatteverket behöver inte följa en struktur vilket de hade
innan.
Enligt rapporten (SKV 622, 2006) går skrivbordskontroll ut på att den som är eller kan antas
vara skatteskyldig, kan föreläggas att lämna uppgifter till Skattverket och genom besök kan
Skatteverket efter överenskommelse genomföra ett besök hos den skattskyldige i syfte att
göra vissa avstämningar mot räkenskaper, anteckningar. Revision är den djupaste
kontrollformen, vilket bedöms att när en revisionsplan upprättas är den lämpligaste
kontrollformen . Ett formellt beslut om revision ska fattas innan kontakt tas med småbolag.
Skatterevisor kan begära vilket underlag som helst av ett småbolag och även öka konrollen
genom att besöka småbolag anonymt eller kalla dem till Skatteverket enligt det nya
föreläggandeinstrumentet.

5.5 Sammanfattning av analys
Skatteverket har nytta av externrevision för att kontrollera småbolag. Genom externrevision
uträknas rätt beskattningsandel av Skatteverket, och slutlig vinst eller förlust bildar ett korrekt
underlag för beskattning. Externrevision underlättar Skatteverkets kontrollarbete och
samtidigt är externrevision en kvalitetsförsäkring för Skatteverket.
Det är för tidigt att mäta några konkreta resultat av konsekvenserna av avskaffandet av
revisionsplikten. Empiriska data visar att Skatteverket fick införa en ny form av granskning på
de småbolags rapporter för att säkerställa att skatt betalas enligt skyldighet det vill säga att
skattekontrollen är anpassad efter lagen. Skatteverket nu har ökade arbetsuppgifter, som
egentligen utfördes innan av en externrevisor. För att slippa gå miste om skatteintäkter
började Skatteverket rekrytera personal. I dagsläget går Skatteverket ut med information till
nystartade småbolag för att de inte ska kontinuerligt hamna i någon av alla fallgropar som lätt
uppkommer i början. Skatteverket har även för syfte att följa upp småbolagen för att stödja de
in på rätt väg redan från början. Efter lagändringen 2010 då fick Skatteverket ett nytt
föreläggandeinstrument vilket underlättade skattekontroller.
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Hela Skatteverkets system bygger mycket på att småbolag ska göra rätt för sig, om någon i
verkligheten vill handla oärligt finns det alltid vägar runt för att minimera risken att bli
upptäckt. En sak som testas nu är ett stort antal slumpmässiga kontroller av småbolag, vilket
kan ge en förebyggande effekt då risken att bli kontrollerad ökar. Samtidigt kommer det
ökade förebyggande arbetet förstärkas med olika kontroll valmöjligheter.
Skattekontrollprocessen uppfattas olika hos olika Skattekontor. Det finns inte en bestämd
struktur vilket alla skatte revisor följer, det skiljer sig från situation till situation enligt
respondenterna.
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6. Slutdiskussion
I detta avsnitt presenterar vi våra slutsatser och vi återkopplar till problemet. Vidare återger
vi våra personliga reflektioner. Slutligen presenteras våra forskningsbidrag och förslag på
fortsatt forskning.
Vårt övergripande syfte med vår studie är att utifrån Skatteverkets perspektiv, beskriva och
analysera vilka följder den avskaffade revisionsplikten har haft på Skatteverket. Ytterligare
vill vi förstå hur Skatteverkets kontrollverksamhet av småbolag har förändrats efter
avskaffandet. För att uppnå studiens syfte ska studien besvara följande problemformulering:
Hur har avskaffandet av revisionsplikten påverkat Skatteverkets kontrollverksamhet av
småbolag?

6.1 Slutsatser
Vi ska strukturera vår slutsats exakt som Empirin och Analysen för att fortsätta underlätta för
läsaren.
6.1.1 Revision i allmänhet
Revisionens funktion spelar en viktig roll för Skatteverket . Det uppkommer dock svårigheter
med att mäta den exakta betydelsen av vad den externa revisionen har för Skatteverket,
speciellt genom en kvalitativ studie. Men efter empirin/respondenterna och följaktligen
analysen, kom vi på tre viktiga punkter som underlättade för oss att dra slutsatser om revision
i allmänheten: informationsskälla, orena revisionsberättelse, kvalitetsstämpel.
Informationskälla
Externrevision kan anses som en informationskälla för Skatteverket för att skaffa sig kunskap
om ett småbolag genom reviderade årsredovisningar. Skatteverket anser att de i dessa kan
hitta viktig information om bland annat avsevärda händelser som en externrevisor upptäcker
och sedan skriver i revisionsberättelsen. Externrevision innebär granskning av småbolagens
ekonomiska handlingar och sedan avslutas granskningen med en rapport, en
revisionsberättelse (Thorell & Norberg, 2005a). Externrevision har en viktig betydelse för
Skatteverket vid beslutfattande av en skatterevision (FARS, FAR:s 2006).
Orena revisionsberättelser
Genom vår studie fick vi fram att oren revisionsberättelse är en viktig indikator vid beslut om
skattekontroll för Skatteverket. Orena revisionsberättelser ligger till grund för urvalet och är
en del av Skatteverkets arbete då de kontrollerar alla revisionsberättelser som skickas in.
Enligt Agentteorin är revision först och främst aktuellt för ägarna även för övriga intressenter
bland annat Skatteverket (Artsberg, 2003). Enligt teorin ställer Skatteverket (principalen) krav
på småbolag (agenten) att svara för skatteuppbörden och avgifter, och därmed är det ett
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ytterligare skäl till kravet på en externrevision (Carrington, 2010). Vidare, enligt
intressentmodellen, är det mer sannolik att ett småbolag har hand om denna uppgift om
redovisningen revideras än om inte revision varit ett krav och här fungerar de externa
revisorer som en hjälp till att upptäcka felaktigheter som skall åtgärdas hos småbolag (Thorell
& Norberg, 2005).
Kvalitetsstämpel
I det här fallet anser Skatteverket att externrevision är en kvalitetsstämpel av att
räkenskaperna är granskade av en externrevisor och detta signalerar motparten (Skatteverket)
än om en professionell oberoende part som utför arbetet för dem. Externrevisor har olika
plikter enligt lag och de ska sköta räkenskaperna enligt den och detta leder till att
externrevisor får ökat förtroende från Skatteverket. Enligt intressentmodellen har Skatteverket
ett intresse av ett ökat förtroende för de externa revisorer då det kan skapa en rättvisande
information av småbolag
6.1.2 Konsekvenser av avskaffandet av revisionsplikten
Skatteverket uttalade sig kritiskt i utredningen till ett avskaffande av revisionsplikten och
ansåg att lagändringen kommer att orsaka en ökning av såväl medvetna och omedvetna fel i
småbolags redovisning, detta skulle kunna leda till en ökning av skattefelen (SKV 2006:4).
Skatteverket hävdade även att lagändringen skulle orsaka en ökad arbetsbörda för
Skatteverket och kraftigt ökade resurser från staten skulle krävas för att möta den
lagändringen (SOU 2008:32). Detta uttalande vidhåller Skatteverket inte eftersom det är för
tidigt att mäta resultatet av avskaffandet av revisionsplikten år 2013. Vad som kan observeras
är en marginell ökning av arbetsbördan i form av de utökade kontroller som nu utförs av
Skatteverket, enligt respondenterna för denna studie.
Skatteverket fick direkt efter avskaffandet av revisionsplikten utökade resurser, i form av så
kallade nytt föreläggandeinstrument. Det innebär att Skatteverket fick utökade behörigheter
där de bland annat har rätt att löpande utföra besök hos småbolag under året för att kontrollera
småbolags räkenskaper (SKV 305, 2012).
Det är främst nystartade småbolag som inte anlitar någon revisor. På grund av detta arbetar
Skatteverket främst med förebyggande åtgärder för att motverka skattefel. Respondenterna
anser att genom de nämnda kontrollerna som Skatteverket nu får utföra löpande under året
kan Skatteverket på ett bättre sätt inverka på att nystartade småbolag gör rätt för sig redan från
början.
6.1.3 Skattekontrollprocessen
Skatteverket använder riskhanteringen i sin kontrollverksamhet för att ha en uppfattning om
småbolagens ekonomiska handlingar och vad som förorsakar att det blir skattefel i deras
grupp (SKV 622, 2006). Skatteverket utför även riskhanteringen beroende på branschen bland
annat kontanthandelsbranschen vilket fick större uppmärksamhet i och med avskaffandet av
revisionsplikten. Vid riskanalys prioriterar Skatteverket kontanthandelsbranschen eftersom
kontanttransaktionerna är svårt att iaktta, detta enligt respondenterna för denna studie.
Urvalet för granskningsområdena utförs med hänsyn till de områden med störst skattefel,
vilket baseras på riskvärderingar. Skatteverket använder sig ofta av slumpmässiga urval när
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de väljer småbolag som ska granskas. Enligt alla respondenter blev Skattverket i stort sett av
med många orena revisionsberättelser i samband med lagändringen, vilket underlättade
urvalet för Skatteverket tidigare. I dagsläget prioriterar Skatteverket nystartade småbolag som
väljer bort en revisor. Detta då nystartade småbolag felar mest när det gäller medvetet och
omedvetet skattefel.
Skatteverket har alltid en funktion både som service- och kontrollmyndighet och deras arbete
gick mot ett mer förebyggande arbete de senaste åren, särkilt med det nya
föreläggandeinstrumentet. Även om skatteverket fick ökade kontrollmöjligheter efter
lagändringen, har Skatteverket inte ändrat sin strategi och de syftar till att ”alla ska vilja göra
rätt för sig” och använder sig av förebyggande handlingar för att skattefelen ska minimeras
(SKV 622,2006). De här ökade kontrollmöjligheterna kan betraktas som en påbyggnad av
deras förebyggande arbete. Enligt respondenterna fördelar Skatteverket sina resurser rätt och
prioriterar områden där skattefelen är störst genom en gemensam riksplan.
Skatteverket använder av sig grund- och utökade kontrollformer på samma sätt. Utökad
kontroll används i samband med skatterevisors personliga uppfattningar, det vill säga
kontrollnivån beror på hur skatterevisor tolkar felets typ och storlek (SKV 622, 2006).
Skrivbordskontrollen användas mycket av Skatteverket men kan även kombineras med besök.
Genom det nya föreläggandeinstrument fick Skatteverket utökade behörigheter som möjliggör
att utföra besök hos småbolag löpande under året (Ibid).

6.2 Personliga reflektioner
Nu har vi studerat ämnet om avskaffandet av revisionsplikten noggrant en bra tid. Vi tycker
att Skatteverket har mycket stor nytta av externrevision. Denna uppfattning har vi fått genom
de kvalitativa intervjuerna med våra respondenter som bestod av 11 skatterevisorer. Vi menar
att den externa revisionen fungerar som ett hjälpverktyg för att underlätta Skatteverkets
kontroller. Det är viktigt att poängtera att revisionen är väsentlig för att ge en kvalitetssäkring
på att småbolag följer lagar samt att redovisningen är korrekt. Samtidigt är det ett bra sätt för
intressenterna i det här fallet, Skatteverket till ett småbolag att försäkra sig om att småbolag är
legitim.
Vi anser att avskaffandet av revisionsplikten har lett till mer arbete för Skatteverket då de
själva måste kontrollera det som externrevisorn alltid gjort. Detta innebär givetvis en
kostnadsökning hos Skatteverket varpå våra respondenter poängterar att de skulle behöva mer
resurser för att utföra ett fullständigt kontrollarbete. Men vi vet att småbolag väljer bort sin
revisor för att minska sina kostnader, men är det enbart på grund av det? Det kan vi inte svara
på.
Det första av de utökade resurserna Skatteverket tilldelats är framförallt det så kallade
föreläggandeinstrumentet. Detta ger Skatteverket bland annat utökade behörigheter när det
gäller att löpande granska småbolagens räkenskaper under året. Vi anser att Skatteverket
genom ett nytt föreläggandeinstrument kan skapa närmare kontakt med småbolag för att
utföra ett fullständigt förebyggande arbete. Vilket i sin tur motverkar skattefelen direkt hos
småbolag och synnerhet för de nystartade småbolag. Men samtidigt ifrågasätter vi om hur
mycket nära kontakt/relation är rimlig, finns det gränser för Skatteverket som kan samtidigt
misstolkas av småbolagen som är en orättvis handling, därmed kan detta påverka samarbete
mellan småbolagen och Skatteverket.
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Vi finner att skattekontrollprocessen påverkades av avskaffandet av revisionsplikt för att vidta
åtgärder mot skattefel. Skatteverkets syfte är att minimera skattefel och alla ska göra rätt för
sig. Det är bra att Skatteverket arbetar ständigt med att hjälpa småbolag genom att kunna göra
fler besök ute hos småbolag och framförallt vägleda de småbolagen till att det blir rätt från
början. Det förebyggande arbetet utförs mer effektivt när det gäller nystartade småbolag
eftersom de felar ofta på grund av kunskapsbrister. Vi anser att Skatteverkets prioriteringar är
rimliga när det gäller nystartade småbolag och kontanthandelsbranschen detta då
skatterevisorer utgår från olika statistiker vilket visar detta resultat. Men samtidigt är vi lite
negativa om dessa prioriteringar som möjligen kan tolkas som en diskriminering hos en
nystartade småbolag och påverkar deras ekonomiska handlingar negativt. Vi tycker att ett
småbolag kan känna mycket press på grund av kontroller som endast görs mot dem, eftersom
marknaden är bredd och det finns massor av större aktiebolag.
Kontrollprocessens faser innebär nu mer flexibilitet och mindre byråkrati vilket möjliggör att
Skatteverket blir en mer aktiv spelare på marknaden som direkt hindrar felen både de
medvetna och omedvetna. Med detta menar vi inte att Skatteverket ska vara en potentiell
ersättare till de externa revisorerna istället ser vi Skatteverket som ett utredande och
vägledande organ vilket kan utvecklas till att bli mer effektivt i ett förebyggande syfte. Vi vet
inte hur Skatteverket beslutar om felen som är medvetna eller omedvetna, eftersom vi vet att
småbolag kan fela medvetet eller omedvetet trots att de har revisionstjänsten.
Slutligen tycker vi att Skatteverket har förändrat sin inställning till lagen om avskaffandet av
revisionsplikten, från att Skatteverket vid utredningen var mycket kritiska till förslaget om
lagändringen, ändrade sig till att de nu väljer att förhålla sig neutrala eftersom Skattverket
ännu inte har någon statistik som kan förstärka deras tidigare inställning. Något som har en
avgörande betydelse vad gäller Skatteverkets förändrade inställning till lagen tror vi grundar
sig på att de faktiskt har fått utökade behörigheter som de i utredningen krävde för att möta
lagen om avskaffandet av revisionsplikten.

6.3 Studiens bidrag
Resultaten från den här studien grundar sig helt på de elva respondenterna, vilka har varit
delaktiga . De elva respondenterna utgör ett representativt urval för Skatteverket, och våra
slutsatser kan därmed vara tillämpbara endast för Skatteverket. Men vi hoppas att våra resultat
kan öka förståelsen för hur användningen av redovisningsinformation kan variera mellan
olika parter på marknaden och det kan vara nyttigt att veta hur Skatteverket genomför sin
kontrollprocess för småbolags ägare i nuet. Vi vet också att studien är en kvalitativstudie och
därmed svårt att dra en generell slutsats.
Studiens teoretiska bidrag är:
•

•

Utifrån våra resultat har vi identifierat hur revisionen är viktig för Skatteverket för att
utföra en fullständig kontroll, vilket Svanström (2008) och Collis (2007, 2011) och
Carrington (2010) beskriver revisionens funktioner och väsentlighet i allmänheten. Vi
tycker att Skatteverket är också en av aktörerna på marknaden likaså som småbolag
och banker. På grund av det tycket vi att våra reslutat är relevanta för Skatteverket.
Våra resultat visar att revision ökar förståelsen och förtroendet mellan parterna det vill
säga mellan småbolag och Skatteverket vilket passar bra mot tidigare studier (Collis
2003 och Svanström 2010).
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•

Resultaten visar att Skattekontrollprocessen beror på Skatterevisorers bedömningar
och kan variera sig från en skatterevisor till en annan och det finns faktorer som kan
påverka skattekontrollprocessen bland annat kontanthandelsbransch vilket stämmer
inte riktigt med Skatteverkets rapporter.

Studiens praktiska bidrag är:
•

Det finns småbolag som har behov och uppskattning för revisionstjänster idag.
Behovet ser annorlunda ut hos olika intressenter till småbolag, bland annat Banker och
Skatteverket. Småbolag som sköter sina ekonomiska handlingar själva eller vill välja
bort sin revision i framtiden, kan då få en uppfattning om Skatteverkets
kontrollprocess och hur viktig revisionen är för Skatteverket .

6.4 Förslag till fortsatt forskning
Det hade varit intressant att i framtiden undersöka vilka konsekvenser avskaffandet av
revisionsplikten får ur ett småbolagsperspektiv med skattefel. Eftersom avskaffandet av
revisionsplikten trädde i kraft för 3 år sedan och Skatteverket ännu inte har någon statisk om
skattefelen. Det hade varit av både intresse och relevans att undersöka vilka faktiska mätbara
effekter det får på skattefelen och beteendet med en kvantitativ studie.
Vi kan inte dra generella slutsatser eftersom vår studie är en kvalitativ samtidigt som empirin
byggs på från bara 11 skatterevisorer. I studien hade vi enbart valt att fokusera på en
intressent: Skatteverket. Vad vi skulle tycka vara intressant är att undersöka hur banker och
andra kreditgivare agerade efter lagändringen.
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Bilaga 1: Pilotstudieguide
Revision i allmänhet
1. Kan ni förklara kortfattat dina nuvarande arbetsuppgifter?
2. Vad innebär begreppet revision för er/SKV?
3. Angående revisorns arbete, vilken nytta har det för SKV, och i så fall hur?

Förändring av norm – Revisionsplikten
1.

Är skatteverket med eller emot slopandet av revisionsplikt? Vad tycker du själv?

Skatteverket och Skattekontrollprocessen
1.
2.
3.
4.

Har lagändringen påverkat era arbetsinsatser som t ex utökande kontroll och vilka
förebyggande åtgärder har skatteverket planerat att vidta i så fall?
Hur såg processen/arbetsrutinen ut före och efter?
Har ni bestämda arbetsrutiner vilket gäller för samt bolag? Om ja, hur? Om nej, vad
som påverkar rutinerna hos skatteverket?
Enligt skatteverket så har ni utvecklat en arbetsmetod som består av olika faser;
riskhantering, urval, kontrollnivåer, kontrollformer? Kan ni förklara och gärna med
exempel?

V

Bilaga 2: Intervjuguide
Revision i allmänhet
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Kan ni förklara kortfattat dina nuvarande arbetsuppgifter?
Vad innebär begreppet revision för er/SKV?
Angående revisorns arbete, vilken nytta har det för SKV, och i så fall hur?
Vilka förväntningar har SKV på reviderat material?
Kan du berätta hur ni använder den reviderade informationen?
Har skatteverket gjort några förändringar i egenskap av att underlätta för småbolag
såsom regeringen har gjort när de tog bort revisionsplikten?

Konsekvenser av avskaffandet av revisionsplikten
1. Är skatteverket med eller emot avskaffandet av revisionsplikt? Vad tycker du själv?
2. Har skattefel (medvetet/omedvetet) ökat i samband med avskaffandet av
revisionsplikten? Vad gör skatteverket idag för kontroller eller rutiner för att minska
skattefel?
3. Märkte ni någon effekt, att den slopande revisionsplikten påverkade på något sätt
skattemoralen bland företagarna? Hur skulle denna moral kunna förändras?

Skatteverket och Skattekontrollprocess
1. Har lagändringen påverkat era arbetsinsatser som t ex utökande kontroll och vilka
förebyggande åtgärder har skatteverket planerat att vidta i så fall?
2. Hur såg processen/arbetsrutinen ut före och efter?
3. Har ni bestämda arbetsrutiner vilket gäller för samtliga bolag? Om ja, hur? Om nej,
vad som påverkar rutinerna hos skatteverket?
4. Enligt skatteverket så har ni utvecklat en arbetsmetod som består av olika faser;
riskhantering, urval, kontrollnivåer, kontrollformer? Kan ni förklara och gärna med
exempel?
5. Hade urvalet av kontroll påverkats om bolagen har revisionsplikt eller inte? Hade det
förändrats om de hade en revisor eller inte?
6. Om vi säger att Skatteverket ökade kontrollfrekvensen bland bolagen, hur tror ni att
detta uppfattas av småbolagen? Vad hade det att få för effekt?
7. Har ni någon statistik/siffror angående effekten och förändringarna som vi kan ta del
av?
8. Tror ni att nuvarande kontrollformer med dess omfattning räcker till eller har
Skatteverket planerat att införa nya kontrollformer och verktyg i framtiden?

VI

9. Har Skatteverket satt en speciell grupp som skall arbeta med att kontrollera och
analysera effekterna och följderna med avskaffandet av revisionsplikt?
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