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Förord 
Inledningsvis vill vi börja med att tacka våra respondenter som tagit sig tid och ställt upp på 

våra intervjuer och bidragit med sina kunskaper i ämnet, deras bidrag har varit avgörande för 

studiens genomförande! Vi vill också tacka alla de kontaktpersoner som engagerat sig för att 

vi skulle kunna komma i kontakt med våra slutliga respondenter.  

 

Vi vill även rikta ett stort och innerligt tack till vår handledare Jonas Gabrielsson, vars 

kunskap, engagemang och vägledning har varit väldigt värdefull under hela uppsatsprocessen. 

Vi vill också tacka våra opponenter för deras åsikter, tips och idéer samt tacka vår examinator 

Per-Ola Ulvenblad, vars vägledning vid seminarierna har varit hjälpsam i vårt uppsats-

skrivande. Tack!  

 

Slutligen vill vi tacka varandra för ett gott samarbete som karaktäriserats av många skratt, 

utmaningar, ärlighet och stöttning, samt för en rolig sista tid av våra högskolestudier. Med 

detta sagt är vi stolta att kunna presentera vår färdiga uppsats! 
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Sammanfattning 
Revisionsplikten för de minsta aktiebolagen i Sverige avskaffades 2010, främst för att minska 

dessa bolags kostnadsbörda. Detta skapade olika reaktioner hos bolagens externa intressenter, 

både positiva och negativa. Det sågs som positivt för företagandet i Sverige, men det ut-

tryckes också oro för risken att fel i bokföring och deklarationer skulle öka när en revisor inte 

längre behövde granska dem. Dessa fel kan resultera i felaktigt redovisad skatt och ett ökat 

skattefel. I skattefel inkluderas alla fel som har en påverkan på den redovisade skatten, och de 

kan vara både avsiktliga och oavsiktliga. Skattefel påverkar många runt omkring företaget, 

bland annat de intressenter som verkar på den sociopolitiska arenan, så kallade Stakekeepers. 

De har inte någon direkt relation till företagets affärsverksamhet, men de har en indirekt 

betydelse för företaget genom sitt inflytande över opinion och lagstiftning. Dessa intressenters 

agerande och ställningstagande är idag ett underbeforskat område inom intressentteorin, och 

det är viktigt med denna teoretiska kunskap för att skapa förståelse för vad som sker på den 

sociopolitiska arenan. Då dessa intressenter har inflytande över lagstiftning måste lagstiftarna 

ta hänsyn till deras åsikter i sina betänkande kring nya lagändringar. Under 2015 ska 

regeringen göra en utvärdering av revisionspliktens avskaffande 2010, för att eventuellt 

genomföra en ytterligare höjning av gränsvärdena för revisionsplikt, och därmed göra revision 

frivillig för fler aktiebolag.  

 

Studiens syfte är att beskriva och förklara hur intressenter på den sociopolitiska arenan 

uppfattar skattefelets utveckling, om och på vilket sätt de relaterar denna utveckling till av-

skaffandet av revisionsplikten, samt vad som motiverar och påverkar deras ställningstagande 

vad gäller en eventuell framtida gränshöjning. För att uppfylla detta syfte har studien genom-

förts med en kvalitativ undersökning i form av intervjuer med fyra olika intressenter från den 

sociopolitiska arenan.  

 

Analysen av den empiriska datan, med stöd i den teoretiska referensramen, resulterade i tre 

slutsatser. Den första handlar om att de olika uppfattningarna kring skattefelets utveckling hos 

intressenterna på den sociopolitiska arenan har grund i deras respektive yrkeskunskaper. Den 

andra handlar om att de drivs och påverkas av sina respektive företrädarskap, främst om de är 

statligt eller privat företrädande. Den sista slutsatsen handlar om att de faktorer som påverkar 

hur intressenterna förhåller sig till en eventuell framtida gränshöjning är deras företrädarskap, 

ansvarstagande samt tillit till större företags redovisning.  

 

Nyckelord: Revisionsplikt, Skattefel, Intressenter och Sociopolitiska arenan. 
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Abstract 
Mandatory auditing for the smallest limited companies in Sweden was abolished in 2010, 

mainly to reduce the cost burden for these small companies. This created different reactions 

among the companies' external stakeholders, both positive and negative. It was seen as 

positive for business in Sweden, but there was also concerns expressed about the risk of errors 

in the accounts and the declarations, and that they would increase when an auditor is no 

longer obligated to review them. These errors can result in improperly recognized tax and 

increased tax error. Tax error includes all errors that have an impact on the reported tax, and 

they can be both intentional and unintentional. Tax error affects many parties around the 

company, including the stakeholders operating in the social political arena, so called Stake-

keepers. They do not have any direct relation to the company's business, but they have an 

indirect impact on the company through its influence on public opinion and legislation. These 

stakeholders' reactions and standingpoints is today a relatively unexplored area within the 

stakeholder theory, and this theoretical knowledge is important in order to create an under-

standing of what is happening on the social political arena. As these stakeholders have 

influence on legislation, the legislators must take their opinions into account in its reports on 

new legislative changes. During 2015, the government will undertake an assessment of the 

abolition of the mandatory auditing in 2010, to possibly conduct a further increase in the 

limits for mandatory auditing, and thus make the audit optional for more companies. 

 

The study aims to describe and explain how stakeholders in the social political arena perceive 

the tax error development, whether and how they relate this trend to the abolition of the 

mandatory auditing, and further what motivates and influences their position regarding a 

possible future limit raise. To meet this objective, the study was performed with a qualitative 

study in the form of interviews with four different stakeholders from the social political arena. 

 

The analysis of the empirical data, with the support of the theoretical framework, resulted in 

three conclusions. The first is about the different perceptions regarding the tax development 

among stakeholders in the social political arena, due to their professional skills. The second is 

that they are driven and influenced by their representation, particularly if they are representing 

the public or the private sector. The last conclusion is about the factors that affect how the 

stakeholders relate to a possible future limit raise. These factors are their representation, 

responsibility and their trust in larger companies accounting. 

 

Keywords: Mandatory auditing, Tax error, Stakeholders and The social political arena 
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1. Inledning 
 
 

Det inledande kapitlet ger en presentation och redogörelse av studiens ämne, följt av en 

problemdiskussion som mynnar ut i den valda problemställningen som studien fokuseras 

kring. Vidare presenteras studiens syfte samt studiens fortsatta disposition. 
 

 

1.1 Bakgrund 
Den första lagstiftningen i Sverige som föreskrev revisionsplikt för aktiebolag kom 1895. 

Lagen krävde att aktiebolag skulle ha minst en revisor som granskade bolagets räkenskaper, 

men lagen föreskrev inget om revisorns utbildning, oberoende eller auktorisering (Carrington, 

2010; Öhman & Wallerstedt, 2012). Först 1912 började Stockholms Handelskammare att 

auktorisera revisorer och det togs fram riktlinjer för hur en revision skulle utföras. Härefter 

följde årtionden av reglering kring revisionsyrket där bland annat Föreningen Auktoriserade 

Revisorer (FAR) grundades 1923. Medlemmar krävdes ha en akademisk utbildning och utöva 

yrket på heltid, vilket var ett stort steg i revisionsyrkets frammarsch i Sverige. 1944 kom en 

ny lagändring som innebar ett nytt avsnitt i aktiebolagslagen där revisorernas uppgifter och 

förpliktelser blev detaljerat angivna (Öhman & Wallerstedt, 2012). År 1987 lagstadgades det 

att alla svenska aktiebolag var tvungna att utse en auktoriserad eller godkänd revisor 

(Carrington, 2010). Revisionsplikten var bland annat av betydelse för bekämpningen av 

ekonomisk brottslighet och därmed till nytta för företagens ägare och andra intressenter 

(Thorell & Norberg, 2005).      

 

Revisionskostnaden består dels av kostnaden relaterad till förberedandet inför revisionen och 

dels den direkta revisionsavgiften (Carey, Knechel & Tanewski, 2013). För små bolag ses 

denna kostnad som oproportionerligt stor i relation till nyttan de får ut av revisionen 

(Carrington, 2010). 2006 beslutade regeringen att genomföra en utredning kring regleringen 

av revision för små aktiebolag i Sverige. Utredningen skulle resultera i ett förslag om 

ändringar i regelverket så att små aktiebolag inte längre skulle omfattas av revisionsplikten 

(SOU 2008:32). Drivkraften bakom utredningen var att minska kostnadsbördan för små bolag 

(Carrington, 2010). Ett delbetänkande, som var resultatet av utredningen, lämnades 2008 till 

regeringen (SOU 2008:32) och 2010 lade regeringen fram en proposition om avskaffandet av 

revisionsplikten för små bolag (Regeringen, 2010). Samma år beslutades det att revision ska 

vara frivilligt för små aktiebolag med syftet att de själva så långt som möjligt ska bestämma 

vilka tjänster de vill nyttja i sin organisation (Sveriges Riksdag, 2010).  

 

Lagändringen för de små bolagen omfattas av privata aktiebolag som på balansdagen under-

skrider minst två av de tre följande kriterierna; 1,5 miljoner kronor i balansomslutning, 3 

miljoner kronor i omsättning och 3 anställda (Carrington, 2010). Dock var debatterna dess-

förinnan många kring vilka gränsvärden som skulle gälla, och det som var utgångspunkten i 

delbetänkandet 2008 var att den frivilliga revisionen skulle gälla för företag som på balans-

dagen underskrider minst två av följande värden; 41,5 miljoner kronor i balansomslutning, 83 

miljoner kronor i omsättning samt 50 anställda. Dessa gränsvärden hämtades från EU’s 
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direktiv med syftet att Sveriges aktiebolag skulle ligga på en likvärdig konkurrensnivå som 

övriga EU-medlemmar (SOU 2008:32).  Bland annat Skatteverket och FAR anförde dock att 

sådana gränsvärden skulle innebära en alltför dramatisk förändring med konsekvenser som är 

svåra att överblicka, och lagändringen 2010 omfattade istället de lägre gränsvärdena efter 

rekommendationer från bland annat FAR (Regeringen, 2010).  

 

Inför lagändringen ansåg några remissinstanser, bland annat Skatteverket, att någon in-

skränkning inte borde göras på revisionsplikten. De menade att revisorn bland annat har en 

förebyggande inverkan på fel i deklarationen. Även regeringen medgav i propositionen att den 

inskränkta revisionsplikten för med sig en risk om ökade skattefel. Ett stort skattefel har en 

negativ påverkan på finansieringen av den offentliga sektorn och det kan snedvrida och öka 

skattebördan på andra skatteskyldiga seriösa näringsidkare. Det var därför angeläget för 

regeringen att motverka risken för skattefel, och Skatteverket fick i samband med lag-

förändringen tillåtelse att begära ut räkenskaper för kontroll från alla bokföringsskyldiga 

under årets gång, för att tidigt kunna uppmärksamma fel och brister. Dessutom fick de ökade 

resurser för att kunna utöka informationen till nystartade företag (Regeringen, 2010).  

 

1.2 Problemdiskussion 

Cirka en tredjedel av skatteintäkterna i Sverige består av företagens skatteinbetalningar, som 

arbetsgivaravgifter, sociala avgifter samt kapitalskatter (Ekonomifakta, 2010). Om företagen 

inte redovisar dessa skatter korrekt bidrar det till fel i statens skatteberäkning, ett så kallat 

skattefel. Skattefelet definieras som ”Skillnaden mellan den skatt som skulle ha blivit 

fastställd om alla redovisade alla verksamheter och transaktioner korrekt, och den skatt som 

fastställs efter Skatteverkets kontrollinsatser” (Skatteverket, 2014c, s 5). I begreppet skattefel 

ingår alla slags fel som har en påverkan på den redovisade skatten, det vill säga medvetet 

fusk, skatteplanering som går utanför regleringen och omedvetna misstag (Skatteverket, 

2015b). Över 80 procent av skattefelet beror på ett skatteunderlag som är felaktigt redovisat, 

där det skett en underskattning av inkomster, en överskattning av avdrag eller en kombination 

av de båda, vilket i sin tur leder till för låg beskattning (Skatteverket, 2008). 

 

Den senaste mätningen av skattefel i Sverige gjordes 2007. Då uppgick skattefelet till cirka 

133 miljarder kronor, vilket utgjorde cirka 5 procent av BNP eller cirka 10 procent av den 

fastställda skatten (Skatteverket, 2014c). Av det sammanlagda felet utgjorde de små- och 

medelstora företagens fel nästan 59 procent, varav de allra minsta stod för 39 procent 

(Skatteverket, 2015b). Beräkningarna är dock utförda med stora osäkerheter då tillgången på 

rätt information är svårtillgänglig för Skatteverket (Skatteverket, 2014c). Skatteverket gick ut 

med ett pressmeddelande i början av 2014 där de uttalade sig om att skattefelet i Sverige 

verkade ha minskat mellan 2007-2012 (Skatteverket, 2014a). Även resultaten från attityd-

undersökningar under 2014 antydde på samma mönster, men enligt Skatteverket själva gick 

inte siffrorna att statistiskt säkerställa eftersom de inte har tillgång till all information då 

resultaten grundas på attityder kring skattefel och inte några konkreta siffror (Skatteverket, 

2014b).  
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Samtidigt som skattefelet verkar minska, rapporterade Bolagsverket 2012 att de fått in fler 

årsredovisningar med bristande kvalitet än tidigare där exempelvis uppställningar gjorts som 

inte följer lagstiftningen. Det märktes enligt Bolagsverket att råd och stöd från revisorer och 

redovisningskonsulter inte längre användes i samma utsträckning som tidigare, och dessutom 

hade antalet försenade inlämningar av årsredovisningar ökat. Enligt Bolagsverket hade 

kvaliteten på årsredovisningen ett samband med om företaget använder en auktoriserad 

revisor eller inte (Bolagsverket, 2012). Även Upplysningscentralen (UC) har konstaterat att 

kvaliteten på de inlämnade boksluten försämrats, och syftar på de bolag som valt bort revision 

och inte heller använder sig av en kvalificerad redovisningskonsult. De menar på att de ser en 

markant skillnad jämfört med innan revisionsplikten avskaffades och deras starka 

rekommendation är att företag bör använda sig av en revisor eller en auktoriserad 

redovisningskonsult vid upprättandet av bokslutsrapporten (Upplysningscentralen, 2014).  

 

Under 2015 ska regeringen göra en utvärdering av den avskaffade revisionsplikten och då 

överväga om fler aktiebolag bör omfattas av den frivilliga revisionen, det vill säga genom en 

höjning av gränsvärdena. Syftet är fortfarande att underlätta och minska kostnaderna för 

mindre privata aktiebolag (Regeringen, 2013). 

 

Redan inför förra lagändringen fanns det remissinstanser som motsatte sig förslaget och 

risken för ökat skattefel var redan då ett orosmoment, men det fanns även instanser som var 

positiva till förslaget (Regeringen, 2010). Hur skattefelen skulle påverkas av ytterligare en 

lagändring är dock inte speciellt debatterat än, men i regeringens proposition framgick det 

tydligt vad olika remissinstanser i företagets intressentmiljö ansåg gällande de olika delarna 

av lagändringsförslaget, ibland var de ense och ibland var åsikterna mer splittrade. De olika 

instanserna, som exempelvis Skatteverket, Svenskt Näringsliv, FAR SRS, Företagarna, 

Bolagsverket och Ekobrottsmyndigheten, är således olika intressenter i företagets omgivning 

som alla har olika relation till revision, med olika infallsvinklar och motiv (ibid.).  

 

Mycket forskning kring företagets intressentmiljö är gjord ur ett företagsperspektiv, med 

fokus kring företagets påverkan på eller påverkan av dess närmsta intressenter. Inom redo-

visning har betydelsen av intern- och extern redovisning varit ett uppmärksammat forsknings-

område, även då med koppling till de närmsta intressenterna. En uppsjö av kategoriseringar av 

ett företags intressenter har formulerats och presenterats i olika intressentmodeller över åren 

(Deegan & Unerman, 2011; Fassin, 2012; Parmar et al., 2010; Verdeyen, Put & van 

Buggenhout, 2004). Fassin (2009) delar upp intressenter i tre dimensioner av den strategiska 

miljön som företaget verkar i; Resursbasen, Branchstrukturen samt den Sociopolitiska 

arenan. Tidigare forskning har i stor utstäckning haft fokus på de två första dimensionerna 

(Fassin, 2012), medan det finns ytterst lite kunskap kring intressenterna på den sociopolitiska 

arenan och hur deras åsikter och ställningstaganden påverkar företagen och deras redovisning. 

Dessa intressenter kallas Stakekeepers och beskrivs som intressenter som inte har någon 

direkt relation till företagets affärsverksamhet, exempelvis staten, myndigheter och bransch-

organisationer, men som ändå genom sitt inflytande över opinion och lagstiftning har en in-

direkt betydelse för företaget och dess redovisning (Fassin, 2009).  
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Forskning kring hur dessa intressenter relaterar revisionspliktens avskaffande till skattefelets 

utveckling är viktigt eftersom intressenterna på den sociopolitiska arenan ständigt påverkas av 

varandras arbete. Lagstiftarna måste ta hänsyn till de olika intressenternas intressen vid ut-

formning och förändring av lagar och regler (Anderson Crow, 2008), exempelvis revisions-

pliktens gränsvärden (SOU 2008:32), och dessa intressenter måste i sin tur anpassa sig efter 

den lagstiftning som råder (Riksdagen, 2015). Myndigheternas arbete påverkas således i stor 

utsträckning av lagstiftningen, som i sin tur påverkar och ställer krav på andra intressenter på 

den sociopolitiska arenan, både direkt och indirekt (Fassin, 2012). Eftersom intressenterna på 

den sociopolitiska arenan har en ömsesidig påverkan på varandras arbeten är det viktigt med 

teoretisk kunskap om deras agerande och ställningstaganden i specifika situationer för att på 

så sätt skapa förståelse för vad som sker på den sociopolitiska arenan. Utifrån detta 

resonemang formulerar vi följande problemställning. 

 

1.3 Problemställning 
Om och på vilket sätt relaterar intressenterna på den sociopolitiska arenan revisionspliktens 

avskaffande till skattefelets utveckling? 

 

1.4 Syfte 
Uppsatsens syfte är att beskriva och förklara hur intressenter på den sociopolitiska arenan 

uppfattar skattefelets utveckling, om och på vilket sätt de relaterar denna utveckling till av-

skaffandet av revisionsplikten, samt vad som motiverar och påverkar deras ställningstagande 

vad gäller en eventuell framtida gränshöjning. 
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1.5 Studiens fortsatta disposition 

 

 

Figur 1 Studiens fortsatta disposition (egen upparbetning) 

  

2. Teoretisk 
referensram 

• I nästa kapitel presenteras den teoretiska referensramen, med grunder och be-
grepp från tidigare forskning, som ger läsaren en ökad förståelse för det valda 
ämnet.  

3. Metod 

• I det tredje kapitlet behandlas de metodval som gjorts i studien samt 
information om tillvägagångssätt och datainsamling. Slutligen diskuteras 
studiens reliabilitet och validitet. 

4. Empiri 

• I empirikapitlet presenteras empirin från fyra respondenter från den socio-
politiska arenan som samlats in för att besvara den valda problem-
formuleringen. 

5. Analys 

 

• I det femte kapitlet presenteras först den analysmodell som ligger till grund för 
analysens struktur. Vidare analyseras och tolkas studiens empiriska material 
med stöd från den teoretiska referensramen.  

6. Slutsatser 

• I det avslutande kapitlet sammanställs studiens resultat och slutsatser som 
besvarar studiens problemställning. Avslutningsvis presenteras förslag till 
vidare forskning i ämnet.   
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2. Teoretisk referensram 
 
 

I den teoretiska referensramen presenteras grunder och begrepp som behövs för att läsaren 

ska få en djupare förståelse för ämnet. Kapitlet inleds med en beskrivning av vad revision och 

revisionsplikt är och övergår sedan i en presentation av skattefel i Sverige. Därefter beskrivs 

agentteorin och kapitlet avslutas med en redogörelse kring intressentteori med fokus på 

intressenterna på den sociopolitiska arenan. 
 

 

2.1 Vad är revision? 
Det svenska begreppet revision har sin grund i det latinska språket och härstammar från ordet 

revidere. Revision i dagens svenska samhälle handlar om att gå tillbaka och noggrant 

genomse redovisningen, kunna förstå den och justera eventuella felaktigheter (Carrington, 

2010). Carrington (2010) poängterar dock att det inte endast handlar om en teknisk övning 

utan det handlar även om att det krävs ett visst ansvarstagande.    

Revision definieras enligt Porter, Simon och Hatherly (2008) som följande:  
 

Revision är en systematisk process av objektivt insamlande och utvärderande av bevis relaterat till 

påstående om ekonomiska handlingar och händelser i vilka individen eller organisationen som skapar 

dessa påståenden är engagerad, att försäkra hur väl dessa påståenden överrensstämmer med fastställda 

normer och kommunicerar dessa resultat till användare av de finansiella rapporterna i vilka påståendena 

är gjorda. (Porter et al, 2008, s.3) 

 

En revision är en granskning av ett företags finansiella rapporter, där en kvalificerad och 

auktoriserad revisor granskar materialet som företaget tagit fram (Porter et al., 2008). En 

revisor blir auktoriserad efter att denne genomfört en teoretisk samt praktisk utbildning på 

sammanlagt åtta år och sedan avlagt ett godkänt revisorsprov. Endast en auktoriserad revisor  

har rätt att utföra en lagstadgad revision i Sverige (Revisorsnämnden, 2015). Revisorn ska 

vara oberoende av företaget i syfte att kunna uttrycka sin åsikt och ge en rättvisande bild av 

företaget (Porter et al., 2008). Med oberoende menas att  det inte får finnas faktorer som 

skulle kunna påverka revisorns omdömen, objektivitet, professionalism eller integritet 

(Carrington, 2010). 

 

Revisionen resulterar i en revisionsberättelse som upprättas av revisorn (Carrington, 2010). I 

revisionsberättelsen redogörs för vad revisorn har uppmärksammat i sin granskning av de 

finansiella rapporterna och styrelsens förvaltning. Det ska framgå uttalanden om tillämpliga 

lagar och regler har efterföljts samt att revisorn ska tillstyrka resultat- och balansräkning, 

förslag till vinstdisposition och styrelsens ansvarsfrihet (Bolagsverket, 2015b). Om revisorn 

inte tillstyrker det ovan nämnda så lämnas en oren revisionsberättelse, med undantag för om 

felen korrigeras efter revisorns rekommendationer. Har revisorn inte något väsentligt att 

anmärka, lämnas en ren revisionsberättelse. Revisionsberättelsen är viktig för företagets 

intressenter då det i många fall är den enda kontakt som omvärlden har med revisorn och 

revisionen (Carrington, 2010).  
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Revisorn är sedan 1999 enligt lag skyldig att rapportera misstanke om brott om det fram-

kommer i samband med revisionen, och undantas i sådana fall från den tystnadsplikt som 

revisorn annars verkar under. Motivet med lagen är att bekämpa ekonomiska brott, men 

revisorn är endast skyldig att rapportera sådana brott som kan vålla bolaget eller dess 

intressenter skada. Till de intressenterna räknas bland annat staten och därför är olika typer av 

skatterelaterade brott en del av de brott som revisorn är skyldig att rapportera (Thorell & 

Norberg, 2005). Dock anmärker Thorell & Norberg (2005) att det är mycket svårbevisat huru-

vida revisionsplikten är till nytta för bekämpningen av den ekonomiska brottsligheten. 

2.1.1 Revisionsplikt 

Sedan 1987 har alla svenska aktiebolag haft revisionsplikt där det krävs att bolaget ska 

granskas av minst en auktoriserad eller godkänd revisor (Carrington, 2010). Från och med 

juni 2013 måste dock revisorn vara auktoriserad för att få utöva lagstadgad revision (FAR, 

2015a).  

 

2010 ändrades lagen om revisionsplikt och de allra minsta aktiebolagen i Sverige befriades 

från revisionstvånget. Det gäller för aktiebolag som understiger minst två av följande värden: 

1,5 miljoner kronor i balansomslutning, 3 miljoner kronor i omsättning och 3 anställda 

(Carrington, 2010). Lagändringen innebar att omkring 250 000 svenska aktiebolag, cirka 72 

procent av samtliga aktiebolag i Sverige, inte längre omfattades av revisionsplikten 

(Regeringen, 2010). Sedan det nya regelverket började gälla, var det i slutet av 2014 cirka 60 

procent av de som omfattades av den frivilliga revisionen som hade valt bort revisorn 

(Upplysningscentralen, 2014).  

 

Lagändringen var ett resultat från debatten kring EU’s direktiv om vilka gränsvärden de anser 

ska gälla för de företag som ska undantas från revisionsplikten. EU’s direktiv säger att de som 

ej behöver omfattas av revisionsplikten ska på balansdagen underskrida minst två av följande 

värden; 41,5 miljoner kronor i balansomslutning, 83 miljoner kronor i omsättning samt 50 

anställda (SOU 2008:32). Direktiven från EU uppkom med målet om en harmoniserad 

reglering kring revision inom unionen för att kunna ha en effektivare marknad. Alla medlems-

länder, förutom Danmark, Sverige och Malta, implementerade avskaffandet av revisions-

plikten för mindre aktiebolag i sina respektive regleringar, på olika landsspecifika 

storleksnivåer, med start från slutet av 2005. Bland annat Nederländerna, Tyskland och 

Storbritannien ligger idag på den maximala gräns som EU’s direktiv tillåter. Även Danmark, 

Malta och Sverige har integrerat en frivillig revision i sina lagstiftningar därefter, dock har 

Sverige bland de lägsta gränsvärdena i Europa idag, tillsammans med bland annat Malta, 

Frankrike och Norge (Collis, 2010).  

 

Revision är fördelaktigt för ett brett spektrum av intressenter. För investerare och kreditgivare 

är det en säkerhet att en revisor granskat ett bolags finansiella rapporter och därmed säker-

ställt att informationen är tillförlitlig att grunda beslut utifrån (Ruhnke & Schmidt, 2014). Det 

är även fördelaktigt för ägare som genom revision kan ha kontroll över bolagsledningens för-

valtning av verksamheten som de investerat i (Thorell & Norberg, 2005). Thorell & Norberg 

(2005) påpekar dock att revision även ligger i intresset för samhällets räkning, då revisorn 
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granskar företagets rapportering av lagstadgade skatter och avgifter. Att revisionsplikten 

slopas för mindre bolag, både i Sverige och i Europa, beror i samtliga fall i grund och botten 

på att nyttan av revision inte anses överstiga kostnaden för dessa bolag (Thorell & Norberg, 

2005; SOU 2008:32).  

 

2.2 Skattefel 
Om ett företag, som omfattas av valfriheten, väljer bort revision kan effekterna bli olika 

beroende på hur företaget arbetar med sin redovisning. Revisionskostnaden försvinner, vilket 

oftast är syftet med valet (Thorell & Norberg, 2005), men samtidigt minskar kontrollerna av 

de finansiella rapporterna. Minskade kontroller, främst externa men möjligtvis även de 

interna, och mindre försiktighet kan leda till att medvetna eller omedvetna fel uppstår i bok-

föringen, vilket i sin tur påverkar beskattningsunderlagen som kan bidra till att skattefelet i 

Sverige ökar (Skatteverket, 2005). 

 

Skattefelet delas ofta in i tre kategorier efter dess karaktär; svartarbete, internationellt och 

annat nationellt. Ungefär hälften av det totala skattefelet kommer från svartarbete, där det 

bland annat ingår ej redovisade löneutbetalningar, försäljning och uttag, samt privata 

kostnader som dragits av i företaget. Det absolut största skattefelet kopplat till svartarbete 

ligger inom sociala avgifter, som består av arbetsgivaravgifter och egenavgifter.  

Internationellt skattefel är alla skattefel som har internationell anknytning och utgör runt 35 

procent av det totala skattefelet. Dessa fel kan gälla inkomster från utlandet och transaktioner 

mellan Sverige och andra länder. Ett av områdena där det uppstår mest fel internationellt är 

moms. Resterande del av skattefelet, knappt en sjättedel, räknas till kategorin annat nationellt 

skattefel. Här ingår alla skattfel som inte utgör svartarbete och som inte har internationell 

anknytning, och de största felen i denna kategori är inom området inkomstskatt på närings-

inkomster, bland annat bolagsskatt. Andra nationella skattefel kan vara felaktiga avdrag, fel 

momssats och felaktiga avskrivningar (Skatteverket, 2008). 

 

Skattefelet delas även upp mellan avsiktliga och oavsiktliga fel. Avsiktliga fel utförs med 

uppsåt, och personen eller personerna som genomför det är fullt medvetna om att de gör fel 

(Skatteverket, 2005). Det främsta incitamentet till denna handling är att företag ser skatt som 

en stor börda (Magureanu, 2011). Oavsiktliga fel är fel som begås utan uppsåt, de utförs 

omedvetet om att det är ett fel som görs. En vanlig anledning till dessa oavsiktliga fel är 

okunskap, då många regler är komplexa eller svårtolkade och dessutom ändras ofta. Det finns 

även handlingar som ligger på gränsen mellan avsiktligt och oavsiktligt fel, som ofta är ett 

resultat av ointresse och brist på engagemang. Personen har inte uppsåt att göra fel, men är 

medveten om sannolikheten för att det förekommer fel eftersom han eller hon inte visste hur 

exempelvis alla poster skulle redovisas eller värderas på ett fullt korrekt sätt. En variant på 

detta är att personen i fråga vill få jobbet gjort så snabbt som möjligt, inte med avsikt att und-

komma skatt, men för att denne inte orkar sätta sig in i alla regler och få fram allt underlag 

och uträkningar. Istället är personen nöjd med att det blir rimligt rätt och föredrar risken att 

det kan finnas småfel över att lägga mycket tid på arbetet (Skatteverket, 2005). 
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2.2.1 Reglering kring skattefel  

Personalliggare 

Med syfte att begränsa svart arbetskraft i de berörda branscherna och därmed begränsa det 

skattefusk som pågår på grund av detta, infördes krav på personalliggare i vissa företag med 

start i januari 2007. Dessa företag blev tvungna att föra in uppgifter i personalliggare som 

identifierade näringsidkaren, de personer som är verksamma i näringsverksamheten och de 

tider som varje persons arbetspass började och slutade. Initialt gällde kravet restaurang- och 

frisörbranscherna, men från och med april 2013 omfattade kravet även tvätterier. Lag-

ändringen innebar även att Skatteverket fick befogenheter att göra kontrollbesök, och det i 

kombination med personalliggaren påverkade den upplevda risken att bli upptäckt bland 

företagen. Utvärderingen av hur stor effekt denna lagändring hade i restaurangbranschen 

visade på mellan 400 och 700 miljoner kronor i minskat skatteundandragande (Skatteverket, 

2014c). 

 

Kassaregister 

För att göra det svårare att undanhålla skatt inom kontanthandeln infördes krav på kassa-

register i januari 2010. Innebörden av detta krav är att den som säljer varor eller tjänster mot 

kontant betalning  måste inneha ett certifierat kassaregister och anmäla innehavet till Skatte-

verket. Från kravet undantas de som enligt inkomstskattelagen inte ska beskattas för för-

säljning av varor och tjänster i Sverige, exempelvis om försäljningen understiger fyra prisbas-

belopp. I denna lag ingår också en skyldighet att alltid ta fram och erbjuda kunden ett kvitto. 

Resultatet av kravet på kassaregister visade på en ökad redovisad omsättning med i 

genomsnitt 5 procent för alla företag månaden efter de anmält innehav av kassaregister. I 

samband med denna lagändring fick Skatteverket befogenhet till två nya kontrollverktyg; 

tillsyns- och kontrollbesök (Skatteverket, 2014c).  

 

2.2.2 Skatteverkets åtgärder 

Tillsynsbesök 

Syftet vid ett tillsynsbesök är för Skatteverket att kontrollera att företaget har ett kassaregister 

som uppfyller lagen och deras föreskrifter. Vid ett sådant besök måste företaget kunna ge 

information till Skatteverkets handläggare om vilka kassaregister och kontrollenheter som 

finns i lokalen, samt deras modellbeteckningar, tillverkningsnummer och andra väsentliga 

detaljer. De måste även kunna uppge den kontrollkod som normalt finns i journalen i kassa-

registret (Skatteverket, 2015c).  

 

Kontrollbesök 

Ett kontrollbesök görs oanmält för att Skatteverket ska kunna kontrollera att företaget 

använder sitt kassaregister på rätt sätt, och detta kan ske genom flera olika kontroller. De kan 

exempelvis inventera kassan, göra kvittokontroller eller begära att den som står i kassan tar ut 

uppgifter ur kassaregistret (Skatteverket, 2015c). 

 

2.3 Agentteorin 
En av anledningarna till att revisionsplikten finns, samt till nuvarande kontroller som 

exempelvis de som Skatteverkets gör, är att motverka den agentproblematik som kan uppstå 
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mellan ett företag och deras externa intressenter (Hill & Jones, 1992). I agentteorin är 

utgångspunkten att det finns två parter som interagerar med varandra, där den ena parten 

kallas agent och den andra principal. Den vanligaste liknelsen är att agenten är en företags-

ledare och principalen ägare till företaget. Dock är denna teori applicerbar på de flesta 

relationer mellan ett företag och dess intressenter, framförallt om en av parterna försöker 

motivera den andra att utföra uppdrag som gagnar den uppdragsgivande parten (Husted, 

2007). Hill och Jones (1992) ser exempelvis på agentförhållandet mellan en företagsledare 

och företagets externa intressenter. De menar att det finns agentrelationer som är fram-

tvingande och övervakande, exempelvis relationen mellan företagsledare och statliga 

myndigheter (ibid.). Grunden i agentteorin är att människan är rationell och handlar med sitt 

egenintresse i fokus. Nyttomaximering, det vill säga att få ut största möjliga nyttan i varje 

situation, eftersträvas alltid (Deegan & Unerman, 2011). 

 

2.3.1 Agentproblem  

Agentproblem är problem som uppstår till följd av att agenten har mer information än 

principalen, vilket kallas informationsasymmetri (Husted, 2007; Boshkoska, 2015). Agenten 

har då möjlighet att utnyttja detta informationsövertag till sin egen fördel, vilket kan 

missgynna principalens intressen. Ett problem som kan dyka upp på grund av informations-

asymmetri kallas moral hazard, vilket innebär att agenten utför en handling utan principalens 

vetskap eller får ny information som undanhålls från principalen. Detta problem 

karaktäriseras av dolda handlingar och sker enligt agentens intresse (Husted, 2007). I 

relationen mellan företagsledare och externa intressenter har företagsledaren möjlighet att 

välja vilken information som ska ges till intressenterna, då de finansiella rapporterna kan 

styras i den riktning som företagsledaren önskar (Hill & Jones, 1992). 

 

2.3.2 Åtgärder mot agentproblem 

För att reducera agentproblem finns åtgärder som kan vidtas, både interna och externa. De 

interna åtgärderna genomförs av företaget för dess eget intresse, för att minska ineffektivitet 

inom företaget och skydda sina tillgångar. Externa åtgärder görs för att kontrollera att 

företaget förhåller sig till de lagar och regler som är aktuella (Boshkoska, 2015). Många av de 

lagar och regler som finns är resultat av konflikter som uppstått mellan agenter och 

principaler, exempelvis revisionsplikten (Hill & Jones, 1992). Det mest effektiva sättet att 

kontrollera att företag följer lagen är genom extern revision. En revisor granskar då företagets 

räkenskaper regelbundet och ser till att allt har skett på rätt sätt. Alla intressenter får tillgång 

till revisionsberättelsen, och revision kan därför minska agentproblem på flera håll samtidigt 

(Boshkoska, 2015).  

 

2.4 Intressentteori 
En intressent är en individ eller grupp som på något sätt kan påverka eller påverkas av en 

organisations prestationer (Deegan & Unerman, 2011; Fassin, 2009). Denna definition av en 

intressent är enligt Fassin (2009) den mest accepterade och vedertagna definitionen. 

 

Intressentteorin menar att en analys mellan ett företag och dess intressenter hjälper företaget 

att mer effektivt hantera problemen som uppstår i dessa relationer. För det första kan 
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företagande förstås genom relationer mellan grupper som har ett förhållande till affärs-

verksamheten, det vill säga hur exempelvis kunder, leverantörer, anställda och finansiärer 

interagerar för att skapa och utbyta värde. Om de olika intressenternas intressen hamnar i 

konflikt måste dessa lösas för att kunna skapa mer värde för varje part. För det andra är det 

viktigt att hantera sina intressentrelationer effektivt för att se till så att olika val, normer och 

värderingar samspelar för att undvika konflikter som kan äventyra relationerna. Slutligen är 

det ledningens fokus på relationerna till intressenterna som är avgörande för att värde skapas 

och att moraliska misstag kan undvikas (Parmar et al, 2010). 

 

I dagens samhälle jobbar företag över gränserna med sina intressenter, där exempelvis 

partnerskap eller samarbeten utvecklats till större komplexa nätverk (Andriof, Waddock & 

Husted, 2002). Dessa nätverk har sin grund i att företag är beroende av sina intressenters 

samtycke för att överleva, på grund av att information sprids snabbt. Denna informations-

spridning och ökning av global kommunikation har lett till att företags prestationer och 

beteende har blivit allt mer transparenta och kravet på ansvarstagande har blivit större. Ett 

företags relation till sina intressenter, och ansvaret gentemot sin omgivning, är en central del i 

företagets verksamhet (ibid.). En viktig del i relationen mellan företaget och dess intressenter 

är en fungerande dialog mellan dem. Det kan hjälpa båda parterna att få en förståelse för 

varandra och för varandras behov (Roberts & Mahoney, 2004). 

 

2.4.1 Intressentmodellen 

Intressentmodellen är en enkel men viktig modell framtagen av Freeman (1984) som har 

bidragit till framgången för intressentperspektivet och det ökade fokuset på hantering av 

intressenter (Fassin, 2009). Modellens uppställning visar relationerna mellan ett företag och 

dess olika intressenter. Grunden till intressentteorin kommer från en traditionell input-

outputmodell där företaget endast är relaterat till fyra grupper; leverantörer, kunder, anställda 

och ägare. Denna har utvecklats till intressentmodellen genom att alla företagets intressenter 

tagits med, och relationerna mellan företag och intressenter är ömsesidiga (ibid.).  



17 

 

 
Figur 2 The original stakeholder model (Freeman, 1984)  

Denna modell har blivit allmänt accepterad och etablerad både teoretiskt och praktiskt, till 

stor del på grund av enkelheten i den. Trots detta finns det kritik som säger att verkligheten är 

mer komplicerad än vad modellen visar. De olika intressenterna påverkar och påverkas olika 

mycket av företaget och alla har inte samma inflytande över företagets beslut och verksamhet. 

Modellen visar heller inte olika nätverk, exempelvis mellan de olika intressenterna. En 

intressent kan ha stor inverkan på en annan av företagets intressenter och har därmed en stor 

indirekt inverkan på företaget. En annan kritisk syn på modellen är avsaknaden av nivåer för 

de olika stategiska miljöer intressenterna verkar i, och därmed mer specifikt vilka intressen de 

har i företaget (Fassin, 2009). 

 

2.4.2 Intressenter 

Intressenter delas vanligen upp i två kategorier; primära och sekundära intressenter. Primära 

intressenter är de som företaget är beroende av för sin överlevnad och som de troligen har 

speciella uppdrag gentemot, exempelvis ägare. Sekundära intressenter är de som kan påverka 

eller påverkas av företagets handlingar, men som inte är avgörande för företagets överlevnad 

och som företaget inte utför några uppdrag åt, exempelvis statliga myndigheter. Dock bör det 

finnas i åtanke att företaget kan ha andra moraliska förpliktelser gentemot dessa (Deegan & 

Unerman, 2011; Parmar et al., 2010; Verdeyen et al., 2004). Verdeyen et al. (2004) delar upp 

intressenterna i avtalsbundna eller publika intressenter. Avtalsbundna intressenter är 

exempelvis anställda, leverantörer och kreditgivare, som har ett slags kontrakt till företaget. 

De publika intressenterna är exempelvis kunder, statliga myndigheter och media (ibid.). 

Freeman, som var grundaren till originalversionen av intressentmodellen, valde i ett senare 

skede att dela upp intressenterna i interna och externa intressenter. De interna så som kunder, 

leverantörer och ägare hade sin vanliga ömsesidiga relation till företaget, precis som i 

ursprungngsmodellen, medan de externa placerades utanför dessa utan några pilar till den 

centrala företagsbubblan (Fassin, 2009).  

 

Företaget 

Staten 

Kunkurrenter 

Kunder 

Anställda Samhället 

Leverantörer 

Ägare 
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Många olika grupperingar och uppdelningar av intressenter har gjorts och intressentmodellen 

har utvecklats i olika former under årens gång (Fassin, 2012). Efter att ha studerat denna ut-

veckling och tagit hänsyn till den kritik som intressentmodellen utsatts för (Fassin, 2009), har 

Fassin (2012) delat upp intressenter, utifrån den engelska termen för intressenter – Stake-

holders, i fyra kategorier och beskriver dess olika förhållande gentemot ett företag:  

 

 Stakeowners: De genuina intressenterna som har en intern koppling till företaget 

och/eller äger verkliga andelar, exempelvis anställda, ägare och kunder. Dessa 

intressenter är berättigade, genom sin makt och sitt inflytande, att ställa direkta krav på 

företaget, och företaget har ett ansvar gentemot dem. De har en naturlig lojalitet mot 

företaget. 

 Stakewatchers: Främst påtryckande grupper som sätter press på och har stort in-

flytande på företaget. Dessa intressenter kan endast indirekt påverka företaget, och 

företaget besitter lite makt över dem men inget ansvar gentemot dem. Denna typ av 

intressenter är begränsade i sin lojalitet mot företaget. 

 Stakekeepers: Huvudsakligen reglerare och myndigheter som utför den externa 

kontrollen och skapar förordningar som företaget ska verka under. Dessa intressent-

grupper kan inte göra direkt anspråk på företaget, men har en betydande makt över 

dem då de externt, indirekt, kan införa ansvar för företaget att förhålla sig till. 

Företaget har inget inflytande alls på dessa typer av intressenter och har inget direkt 

ansvar mot dem. Dessa intressenter är neutrala i sitt förhållande till företaget. 

 Stakeseekers: Intressenter som strävar efter att påverka genom att ha en röst med i 

företagets beslutsfattande. Dessa intressenter försöker få en röst i den offentliga 

debatten och självutnämner sig att ha en fordran på företaget, när de i verkligheten inte 

har det alls. De kan dock ha ett indirekt inflytande på företaget men utan något 

ansvarskrav och har där med inga lojala förpliktelser mot dem.  

 

De fyra kategorierna av stakeholders utvecklade Fassin (2009) med The original stakeholder 

model (figur 2) i åtanke samt utifrån en kompletterande modell, The adapted PPS View (figur 

3) som Fassin utvecklat utifrån  Post, Preston och Sachs (2002) olika dimensioner av miljö 

som företaget verkar inom. 
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I denna modell kombinerar Fassin (2009) Freemans originalmodell (Figur 2) med de tre 

dimensionerna av den strategiska miljön som företaget verkar i: Resource base, Industry 

structure och Social political arena, som är framtagna av Post et al. (2002). Modellen visar 

relationerna mellan företaget och intressenter som företaget har en social relation med, men 

även relationen mellan de olika intressenterna (Fassin, 2009). 

 

 Resource Base: Resursbasen är den innersta kretsen, innehållandes de intressenter som 

har en direkt relation till företaget. Enligt tidigare studier är det dessa intressenter som 

är de mest kritiska för ett företags existens och framgång, och företaget har en frekvent 

kontakt och relation med dessa intressenter (Post et al., 2002).   

 

 Industry Structure: I branschstrukturen finns de intressenter som har en indirekt på-

verkan på företaget, genom intressenterna i resursbasen (ibid.).   

 

 Social Political Arena: Den sociopolitiska arenan innehåller de intressenter som inte 

har någon direkt affärsrelation till företaget men som ändå gör inverkan på många 

företags långsiktiga strategier (ibid.). 

 

I denna modell (figur 3) visas tydligt hur Freemans modell (figur 2) integreras med Post et al.s 

(2002) tre dimensioner, som Fassin (2009) vidare delat upp i tårtbitar. Tårtbitarna sorterar de 

olika intressenterna utifrån deras egenskaper och relationer till varandra och till företaget. De 

visar på hur intressenter i den sociopolitiska arenan har en direkt relation till intressenter i 

branschstrukturen, som i sin tur har en direkt relation till intressenter i resursbasen, vilka har 

en direkt påverkan på företaget. De intressenterna i de två yttre dimensionerna har alltså en in-

Figur 3 The adapted PPS view (Fassin, 2009) 



20 

 

direkt påverkan på företaget. Relationerna är liksom i Freemans grundmodell (figur 2) ömse-

sidiga. 

 

I resursbasen placerar Fassin (2009) Stakeowners, så som ägare, anställda och kunder. 

Stakewatchers återfinns i branschstrukturen som påtryckande grupper med en indirekt på-

verkan på företaget. I den sociopolitiska arenan verkar Stakekeepers med den externa 

kontrollen över företaget (ibid.) och Stakeseekers är en kompletterande intressentgrupp som 

Fassin skapade först tre år efter utvecklandet av modellen, därav dess uteslutande i de tre 

dimensionerna (Fassin, 2012). 

 

En undersökning gjord av Kujala, Heikkinen och Lehtimäki (2012) visar att olika intressenter 

har olika utgångspunkter för sina intressen. Institutionella aktörer som stat och myndigheter 

har ofta intressen som kan härledas till rättigheter och plikter, samt juridiska och avtals-

mässiga problem. Individuella aktörer, som medborgare och anställda, har istället intressen 

som kan kopplas till ekonomiskt och socialt välstånd (ibid.). Forskning med fokus kring 

intressenterna, Stakekeepers, i den sociopolitiska arenan är nästan obefintlig men mycket 

forskning inom intressentteorin har fokuserat på de två första dimensionerna, där exempelvis 

den vedertagna grupperingen av primära och sekundära intressenter har växt fram (Deegan & 

Unerman, 2011; Parmar et al., 2010; Verdeyen et al., 2004). 

 

2.5 Sammanfattning av teoretisk referensram 
I den teoretiska referensramen har ämnesområdena revision, skattefel, agentteori samt 

intressentteori presenterats. Revision har haft en betydande roll i Sverige sedan 1900-talets 

början, där granskning av företags finansiella rapporter varit lagstadgad för att öka 

intressenters tillförlitlighet till deras redovisning. Idag är de minsta aktiebolagen i Sverige be-

friade från revisionsplikten, men jämfört med övriga Europa är Sveriges gränsvärden relativt 

låga. I Europa har många länder idag antingen anpassat sina gränsvärden till de som EU 

förespråkar, eller ligger relativt nära dem. I Sverige ska regeringen under 2015 utreda 

effekterna efter revisionspliktens avskaffande för att se om ytterligare en höjning kan vara 

aktuell i framtiden. Bakgrunden till slopandet av revisionsplikten beror både i Sverige och i 

övriga Europa på att nyttan för revisionen inte ansågs överstiga kostnaden för dessa bolag. 

 

Om företag väljer bort revision undkommer de revisionskostnaderna, men samtidigt minskar 

kontrollen av de finansiella rapporterna vilket kan leda till att medvetna och omedvetna fel i 

bokföringen inte upptäcks. Detta kan i sin tur påverka beskattningsunderlaget som företagen 

utgår från vilket vidare påverkar skattefelet i Sverige. Skattfelet består av fel kopplat till svart-

arbete, fel med internationell anknytning samt andra nationella skatterelaterade fel. Dessa fel 

uppstår både genom avsiktliga och oavsiktliga handlingar, där de oavsiktliga främst beror på 

okunskap kring skatteredovisning. De avsiktliga felen utförs däremot med uppsåt, där en med-

vetenhet ligger till grund för felen i hopp om egen vinning. För att hantera skattefelet finns 

numera krav på personalliggare och kassaregister lagstadgat i Sverige och utöver det arbetar 

Skatteverket med tillsyns- samt kontrollbesök för att kunna säkerställa att det som uppgetts 

vid skatteredovisningen är korrekt.   
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En av anledningarna till att revisionsplikten finns, samt till nuvarande kontroller som 

exempelvis de som Skatteverkets gör, är att motverka den agentproblematik som kan uppstå 

mellan ett företag och deras externa intressenter. Denna problematik innebär att den ena 

parten, det vill säga företaget, har tillgång till information som den andra parten, vilken 

intressent som helst, inte kan ta del av. Mellan parterna uppstår det informationsasymmetri 

som företaget kan utnyttja till sin fördel genom att styra de finansiella rapporterna i den 

riktning som önskas. 

 

De som hamnar i informationsunderläge gentemot företaget är ofta externa intressenter som 

både kan påverka och påverkas av företagets verksamhet. Det finns många olika intressenter 

kring ett företag och det har genom åren gjorts många grupperingar och uppdelningar av dem. 

Vad som styr och intresserar dessa är olika beroende på respektives utgångspunkt. Fassin 

(2009) uppmärksammar genom sin uppdelning intressentkategorin Stakekeepers, som verkar 

på den sociopolitiska arenan. Dessa intressenter finns det idag relativt lite forskat kring 

kopplat till revisionsplikt och skattefel. 

 

Sammanfattningsvis finns det ett behov av att veta hur intressenter på den sociopolitiska 

arenan agerar och ställer sig i specifika situationer, för att skapa en förståelse för vad som sker 

i deras verksamma miljö. Kunskap kring presenterade ämnesområden och teorier är nöd-

vändiga för att kunna förstå och analysera om och på vilket sätt intressenterna på den socio-

politiska arenan relaterar revisionspliktens avskaffande till skattefelets utveckling. 
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3. Metod 
 

I metodkapitlet presenteras de metodval som gjorts i studien. Det redogörs för ämnesval, för-

hållningssätt, undersökningsmetod, studiens forskningsansats, datainsamling, urval samt 

analysmetod. Kapitlet avslutas med en diskussion om studiens validitet och reliabilitet. 
 

3.1 Ämnesval 
Avskaffandet av revisionsplikten 2010 har varit ett mycket aktuellt och omdebatterat ämne 

inom svensk redovisning de senaste åren. Flera parter har berörts av lagändringen och många 

åsikter har uppstått till följd av den, både positiva och negativa beroende på partens för-

hållande till revision. Under 2015 ska effekterna av avskaffandet utvärderas och eventuellt 

kan en höjning av gränsvärdena bli aktuell. Forskning som tidigare gjorts kring revisions-

pliktens avskaffande har fokuserat antingen på företagen eller på företagens närmsta 

intressenter. Denna studie behandlar därför de intressenter som är längre ifrån affärs-

verksamheten men som fortfarande har en indirekt påverkan på företagen, de intressenter som 

enligt Fassin (2009) befinner sig på den sociopolitiska arenan, nämligen stakekeepers. Dessa 

intressenter kan även i sin tur bli påverkade av företagens handlingar, exempelvis av deras 

skatteredovisning. Därför har denna studie fokuserats kring hur avskaffandet av revisions-

plikten har påverkat skattefelen, både de avsiktliga och de oavsiktliga. Då det inte finns någon 

konkret statistik över skattefelets storlek idag och hur det såg ut innan revisionspliktens av-

skaffande genomfördes avser inte studien att behandla siffror och undersöka en förändring, 

utan istället undersöka uppfattningar och ställningstagande hos de valda intressenterna. Detta 

kan vara intressant att veta inför en eventuell höjning av gränsvärdena för revisionsplikt. 

 

3.2 Vetenskapligt förhållningssätt 
För att utreda den valda problemställningen ville vi få en djup förståelse för hur de aktuella 

intressenterna förhåller sig till skattefel relaterat till revisionspliktens avskaffande. Vi ville få 

en förståelse för deras uppfattningar om detta problem för att kunna fylla det teoretiska gap 

som studien fokuseras kring. Då respondenterna ombads att berätta om organisationens upp-

fattningar gav de deras syn på verkligheten och det specifika problemet. Enligt Jacobsen 

(2002) är verkligheten skapad av människor och därför måste den studeras genom att under-

söka människors uppfattningar av denna. En studie med detta synsätt är en del av ett 

hermeneutiskt förhållningssätt, som styrs av undersökarens värderingar och intressen (ibid.). 

Att låta de valda intressenternas uppfattningar om verkligheten vara grunden för vår forskning 

gör det svårt för oss att ha ett objektivt förhållningssätt. Enligt Backman (2008) kan verklig-

heten ses mer subjektivt, då han menar att verkligheten är en individuell, social och kulturell 

konstruktion. Genom att studera människors uppfattningar och tolkningar av sin omgivande 

verklighet ses intressenterna som en del av omvärlden, vilket Backman (2008) menar är ett 

kvalitativt perspektiv. I detta perspektiv frågar vi hur organisationerna tolkar och formar sin 

egen verklighet i stället för att fråga hur en objektiv verklighet ser ut. Med insikt i det 

hermeneutiska- och det kvalitativa förhållningssättet, som båda utgår från samma grund-

perspektiv, genomförde vi studien med stöd från tidigare forskning. 
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3.3 Undersökningsmetod 
Då vårt fokus var att få fram organisationers uppfattningar och tolkningar av omvärlden var 

en kvalitativ metod mest lämplig för studien. Enligt Merriam (1994) är verkligheten subjektiv, 

då den är en funktion av uppfattningar och samspel med andra människor, och den behöver 

tolkas snarare än att mätas. Vi samlade in empirimaterialet genom intervjuer med 

representanter från respektive organisation, vilket lämpar sig vid en kvalitativ metod då siffror 

inte används (Backman, 2008). Den information vi fick bestod istället av verbala 

formuleringar, som är passande vid en kvalitativ undersökning (ibid.; Jacobsen, 2002; 

Merriam, 1994). Jacobsen (2002) menar att den kvalitativa metoden är mest användbar för att 

skapa större förståelse i ett oklart fenomen och den är i regel avsedd att få fram hur människor 

uppfattar och tolkar en specifik situation. Genom en kvalitativ metod fick vi möjlighet att 

skapa en större klarhet i och en mer nyanserad beskrivning av vårt problem. För att få en djup 

förståelse för och mer ingående information om respondenternas uppfattningar och ställnings-

tagande valde vi att fokusera på ett fåtal respondenter, vilket är synonymt med en kvalitativ 

metod. Ett problem som uppstår när endast ett fåtal respondenter används är 

representativiteten och därmed möjligheten till generalisering (Jacobsen, 2002). Vi var 

medvetna om detta problem vid metodvalet, men ansåg ändå att en kvalitativ metod var mest 

lämplig för vår studie då den djupa förståelsen var i fokus och inte avsikten att generalisera 

resultatet. 

 

3.4 Forskningsansats 
Vår studie har utgått från en abduktiv ansats, som kan ses som en kombination mellan en 

deduktiv och en induktiv ansats (Patel och Davidsson, 2011). Då den abduktiva ansatsen in-

kluderar båda dessa forskningsansatser, är den enligt Haig (2005) en bredare och mer om-

fattande ansats att utgå från. Vid en abduktiv ansats formuleras en preliminär teori utifrån den 

tidigare forskning som finns. Denna teori testas sedan på nya, outforskade områden, och 

resultatet används därefter för att bygga på och utveckla befintliga teorier (Patel & Davidsson. 

2011; Dubois & Gadde, 2002). Genom en systematisk analys av befintliga teorier och 

empiriska resultat menar Timmermans och Tavory (2012) att denna abduktiva ansats kan 

använda oväntade resultat som framkommer i undersökningen till att utveckla teorierna. Det 

finns mycket tidigare forskning kring intressentteori och revisionsplikt, men det saknas 

forskning om intressenterna på den sociopolitiska arenan och deras uppfattningar och 

ställningstaganden kring revision. Eftersom vi har för avsikt att utveckla kunskapen om 

intressenter i relation till revisionsplikt och skattefel, med grund i tidigare teorier, anser vi att 

denna forskningsansats är relevant för vår studie. Genom att använda sig av en abduktiv 

ansats menar Lipscomb (2012) att det uppkommer ämnesområden som är av intresse för 

kvalitativa studier. En fördel med denna forskningsansats är att forskaren inte låser sig utan 

ansatsen ger utrymme för ett mer flexibelt arbete. Risken med en abduktiv ansats är att den 

tidigare forskning som används som utgångspunkt är subjektiv då den grundar sig i för-

fattarens erfarenheter, intressen samt avgränsningar i forskningen, och alternativa tolkningar 

utesluts (Patel och Davidsson, 2011). Vi är medvetna om denna risk, och har i studien försökt 

inkludera flera olika forskares resultat för att minska den subjektivitet som annars kan 

uppkomma. 
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3.5 Datainsamling 
Enligt Jacobsen (2002) är det oftast idealiskt att använda en kombination av sekundär- och 

primärdata. Han menar att de båda typerna av data kan komplettera och ge varandra stöd och 

på så vis styrka resultat eller se kontraster (ibid.). 

 

3.5.1 Sekundärdata 

Grunden för vår studie har lagts med utgångspunkt i tidigare forskning för att skapa en bild av 

vad som tidigare har belysts inom området. De områdena vi fokuserade på i vår litteratur-

sökning var revision, skattefel och intressenter. För att hitta forskning inom dessa områden 

sökte vi i olika databaser på sökorden: ”stakeholder”, ”stakeholder conceptions”, ”mandatory 

auditing”, ”audit regulation”, ”taxes”, ”tax evasion”, ”agency theory” och ”abductive 

approach”. Med hjälp av de vetenskapliga artiklar som framkom i sökresultatet samt genom 

annan litteratur identifierades ytterligare relevanta artiklar genom deras referenser. Detta är 

enligt Ejvegård (2009) ett bra sätt att snabbt hitta relevant tidigare forskning inom 

ämnesområdet. Databaserna som användes hittades genom Högskolan i Halmstads sökmotor 

Summon samt genom Google Scholar. 

Majoriteten av de vetenskapliga artiklar vi använt har haft internationell karaktär. För att 

koppla an till svensk kultur och lagstiftning har information hämtats ur propositioner och 

rapporter från stat och myndighet. Det har sedan kompletterats med ytterligare information 

från dessa instansers hemsidor. 

Sekundärdata är information som inte har samlats in direkt från källan, utan den baseras på 

data som är inhämtad av andra, ofta för ett annat ändamål. Användaren måste därför ha detta i 

åtanke vid bedömning av källor och vara kritisk vid urvalet av data (Jacobsen, 2002; 

Ejvegård, 2009). De artiklar vi valde att använda är vetenskapligt publicerade, och därmed är 

de kritiskt granskade sedan tidigare. Dessa i kombination med rapporter från stat och myndig-

heter, samt vårt kritiska förhållningssätt till all insamlad data, anser vi ger oss en bra teoretisk 

grund med hög kvalitet. 

 

3.5.2 Primärdata 

För insamlande av primärdata har fyra intervjuer genomförts med experter från de instanser 

som vi haft för avsikt att undersöka. Intervjuerna utfördes via telefon, främst på grund av 

respondenternas pressade tidsschema under den period då intervjuerna genomfördes. Även 

den geografiska aspekten spelade roll då respondenterna var spridda över Sverige. Telefon-

intervjuer är då lämpliga eftersom de ger ökade möjligheter att tala med respondenter som är 

geografiskt avlägsna (Kvale & Brinkmann, 2009). En fördel med telefonintervju kontra 

personlig intervju är att intervjuareffekten, det vill säga hur vår närvaro påverkar 

respondentens uppträdande, minskar betydligt vid en telefonintervju. Nackdelen med intervju-

formen är att vi inte kan observera intervjuobjektets ansiktsuttryck och kroppsspråk 

(Jacobsen, 2002). Vi är medvetna om denna informationsförlust, men vi anser att  det var 

bättre att genomföra intervjuerna över telefon än att ej få möjlighet att genomföra dem alls 

med de respondenter vi varit i kontakt med. Vi anser att våra frågor inte är personliga eller 

känsliga i den mening att vi genom telefonintervjuer riskerar att gå över någon gräns och 



25 

 

 Figur 4 The adapted PPS view - Others (Fassin, 2009) 

därmed göra respondenten obekväm, som kroppsspråket kan förmedla vid en besöksintervju 

(Jacobsen, 2002). 

 

Vid våra intervjuer ville vi att respondenterna skulle svara fritt på våra frågor, men ändå styra 

dem mot olika ämnesområden. Därför valde vi att bygga upp vår intervjuguide (bilaga 1) med 

olika teman, i fast ordningsföljd och med enbart öppna svar, något Jacobsen (2002) menar är 

bra då helt strukturerad eller helt öppen intervju bör undvikas. En sådan intervju är jämförbar 

med Patel och Davidssons (2011) semistrukturerade intervju, vilken har till syfte att låta 

respondenten utforma egna svar utifrån det tema som intervjuaren önskar. Genom de öppna 

svaren fick även vi som intervjuare möjlighet att ställa följdfrågor och be våra respondenter 

utveckla sina svar. 

 

För att säkerställa att all relevant information från intervjuerna skulle komma med i 

transkriberingen har intervjuerna spelats in. Vi har på så vis i efterhand kunnat lyssna igenom 

dem igen och därmed säkerställa att inget missuppfattats eller fallit bort. Enligt Merriam 

(1994) och Jacobsen (2002) är fördelen med detta att all information som uppkommit orda-

grant finns tillgänglig för analys. Nackdelen med metoden är att respondenterna kan bli 

obekväma vid en inspelning (Jacobsen, 2002; Merriam, 1994). Vi anser dock att fördelen med 

att ha all information tillgänglig att se tillbaka på, överväger att respondenten till en början 

kan kännas obekväm. 

 

3.5.3 Urval 

I vår studie har vi för avsikt att ta reda på hur intressenter på den sociopolitiska arenan ser på  

skattefelets utveckling, om och på vilket sätt de relaterar denna utveckling till revisions-

pliktens avskaffande samt vad som motiverar och påverkar deras ställningstagande vad gäller 

en eventuell framtida gränshöjning. Vi har valt att avgränsa vårt urval till kategorierna 

”Government” och ”Others” på den sociopolitiska arenan. Kategorin ”State” anser vi inte är 

möjlig att undersöka i vår studie eftersom kontakt och dialog då måste upprättas med Sveriges 

regering, vilket inte kändes som ett möjligt alternativ. ”Civil society” valdes också bort utifrån 

anledningen att vi då hade behövt göra en kvantitativ undersökning för att kunna få fram 

samhällets samlade åsikt, då inte en ensam respondent kan vara representativ för hela 

samhället. Kategorin ”Media” var inte heller aktuell för studien då vi ansåg att deras kunskap 

kring ämnet inte kändes tillräcklig och tillförlitlig. Utifrån detta har fyra intressenter på den 

sociopolitiska arenan valts ut; Svenskt Näringsliv, FAR, Bolagsverket och Skatteverket.  

 

Svenskt Näringsliv: 

Svenskt Näringsliv är företagarnas företrädare i 

Sverige. De företräder 49 bransch- och arbets-

givarförbund som tillsammans har närmre 60 000 

företag som medlemmar. De arbetar med opinions-

bildning, kunskapsspridning samt tar fram nya idéer 

och konkreta förslag för ett bättre företagsklimat i 

Sverige (Svenskt Näringsliv, 2015). Vi anser att 

denna instans ligger under kategorin ”Others” på den 
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sociopolitiska arenan eftersom de bransch- och arbetsgivarförbund som de företräder ingår 

under kategorin ”Unions” i dimensionen branschstrukturen.  

 

FAR: 

FAR är branschorganisationen för redovisningskonsulter, revisorer och rådgivare, och har 

cirka 6000 medlemmar. De utvecklar revisions- och rådgivningsbranschen, både nationellt 

och internationellt, genom bland annat rekommendationer, utbildning och remissverksamhet 

(FAR, 2015b). Deras uppdrag är att ”hjälpa branschen att göra nytta för näringsliv och 

samhälle” (FAR, 2015c). Då FAR är en branschorganisation anser vi att även de hör till 

kategorin ”Others” på den sociopolitiska arenan. 

 

Bolagsverket: 

Bolagsverket är en myndighet som registrerar 

företag och ändringar i företag samt tar emot 

årsredovisningar. Deras uppdrag är att ge goda 

förutsättningar för näringslivet (Bolagsverket, 

2015a). Eftersom att myndigheter (Regulatory 

Authorities) ingår i ”Government” anser vi att 

Bolagsverket tillhör denna kategori på den 

sociopolitiska arenan.  

 

Skatteverket: 

Skatteverket är en myndighet vars huvuduppgifter är att ta in skatter, sköta folkbokföringen, 

registrera bouppteckningar samt vara borgenär mot staten. Bland annat förvaltar de Sveriges 

skatter och tar emot och granskar deklarationer (Skatteverket, 2015a). Liksom Bolagsverket är 

även Skatteverket en myndighet och tillhör därför kategorin ”Government” på den socio-

politiska arenan.  

 

För att sedan få tag på kompetenta representanter från dessa instanser har vi tagit kontakt med 

personer som vi ansåg lämpliga genom kontaktuppgifter på respektive instans webbsida, som 

sedan hjälpt oss vidare till experter inom organisationerna som kunnat svara på våra frågor. 

Nedan visas en uppställning av intressenterna med respektive respondenter. Respondenterna 

är anonyma och återges med påhittade namn, då vi anser att deras namn inte bidrar något 

extra till studien. Eftersom det är organiastionernas åsikter och ställningstagande vi vill åt, 

anser vi inte heller att respondenternas namn är av intresse för läsaren.  

 

 

 

 

 

 

 

 
Figur 5 The adapted PPS view - Government (Fassin, 2009) 
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Intressent på den 

sociopolitiska arenan 

Respondent Titel Intervjudatum 

Svenskt Näringsliv Adam Redovisningsexpert, har även 

suttit med i revisorsnämnden. 

2015-03-23 

FAR Björn Auktoriserad revisor, arbetar 

med branschfrågor och 

regelskrivningar inom revision 

och redovisning samt är med 

och sätter standarder för revision 

i Sverige. 

2015-03-24 

Bolagsverket Carin Intern expert på handläggning, 

hantering samt utbildning kring 

årsredovisningar.  

2015-04-07 

Skatteverket Doris Sektionschef på 

revisionssektionen på ett av 

Skatteverkets kontor i Sverige, 

tidigare skatterevisor. 

2015-04-07 

Figur 6 Översikt av respondenter (egen upparbetning) 

3.6 Analysmetod 

Vid skapandet av intervjuguiden började vi med att titta på referensramen för att få en 

överblick över de ämnesområden som den skulle utgå från. Utifrån det skapade vi tre huvud-

områden som vi ansåg var mest övergripande, som vi sedan fyllde på med underfrågor för att 

kunna få klarhet i ämnet. Huvudområdena var ”Revisionsplikt och gränsvärden”, ”Syn på för-

ändring och ställningstagande” samt ”Skattefel”. Därefter utfördes intervjuerna enligt den 

strukturen och återgavs i empirikapitlet enligt densamma. Vi valde att presentera varje 

respondent var för sig eftersom vi anser att det då blir tydligare för läsaren att förstå vad varje 

respondent står för. 

 

Därefter gick vi igenom varje respondent för sig, för att finna de centrala delar som stack ut i 

intervjuerna och de delar som kunde hjälpa oss att svara på vår frågeställning. En sådan 

inomanalys, within-case analysis, är lämplig för att hitta de viktigaste inslagen i varje intervju 

(Ayres, Kavanaugh & Knafl, 2003; Baxter & Jack, 2008). Efter dessa enskilda genomgångar 

valde vi även att sätta dem i relation till varandra för att se om det var något som skiljde dem 

åt och om det fanns något gemensamt mellan dem. En sådan mellananalys, across-case 

analysis, ger möjligheten att finna likheter och gemensamma drag (Ayres et al., 2003; Baxter 

& Jack, 2008). Utifrån det som framkom i denna föranalys satte vi ihop en preliminär 

analysmodell (figur 7) som blev grunden för vår analys och dess struktur. Med hjälp av 

analysmodellen kunde vi sedan, på ett djupare plan, fortsätta att analysera vår insamlade data 

för att slutligen få fram svaret på vår frågeställning. 

 

3.7 Kritik 

3.7.1 Validitet 

Validitet hänför sig till giltigheten och relevansen i studien och går att dela upp i intern samt 

extern validitet. Intern validitet avser ifall studien undersökt det som den är avsedd att 
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undersöka (Jacobsen, 2002; Kvale & Brinkmann, 2009; Merriam, 1994). Eftersom vårt syfte 

innefattar att studera intressenter på den sociopolitiska arenan har vi valt ut fyra representanter 

från dessa att intervjua i vår studie. Vi anser att våra respondenter ingår i den sociopolitiska 

arenan, vilket är motiverat under avsnitt 3.5.3 ”Urval”, och därför anser vi att vi undersökt det 

som studien syftar till att undersöka. Vi är medvetna om att det finns fler intressenter på den 

sociopolitiska arenan, som kan ha andra uppfattningar än våra respondenter. Men vi anser att 

de intressenter som valts ut är mest relevanta för studiens ämnesområde.  

 

Extern validitet syftar till om det som undersökts även gäller för andra och är tillämpligt i 

andra situationer, det vill säga om studiens resultat är generaliserbara (Jacobsen, 2002; 

Merriam, 1994).  Då vi endast har undersökt ett fåtal intressenter på den sociopolitiska arenan, 

har vi inte haft för avsikt att nå ett resultat som kan generaliseras på samtliga intressenter. Då 

intressenterna valts ut utifrån studiens ämnesområde, kan andra intressenter ha andra åsikter 

kring ämnet. Detta i kombination med att det är uppfattningar vi valt att studera, leder till att 

vårt resultat inte är generaliserbart. Syftet med kvalitativa studier är oftare att förstå och 

fördjupa begrepp och fenomen, snarare än att generalisera (Jacobsen, 2002).     

 

3.7.2 Reliabilitet 

Reliabilitet handlar om ifall ett resultat kan reproduceras vid andra tidpunkter och av andra 

forskare, det vill säga om det kan upprepas med samma utfall ifall studien genomförs en gång 

till (Jacobsen, 2002; Kvale & Brinkmann, 2009; Merriam, 1994). Något som kan påverka 

studiens resultat är hur respondenten upplever och tolkar intervjufrågorna (Jacobsen, 2002). 

Vi har genom våra följdfrågor säkerställt att respondenterna förstått våra frågor korrekt och 

givit oss ett så tydligt svar som möjligt. Jacobsen (2002) nämner även att kontexten som 

intervjuobjektet befinner sig i kan påverka resultatet. Då samtliga av våra respondenter 

befunnit sig på sina respektive arbetsplatser vid intervjutillfällena, anser vi att de inte känt sig 

obekväma i sin omgivning. Vi är medvetna om att respondenterna ändå kan ha påverkats av 

sin omgivning, genom exempelvis dator och/eller kollegor som passerar kontoret, men vi 

upplevde att alla våra respondenter hade fullt fokus på intervjun. Telefonintervjuer minskar 

intervjuareffekten, vilket Jacobsen (2002) annars menar kan påverka respondenten mer vid en 

personlig intervju och därmed resultatet. För att ytterligare minska intervjuareffekten har 

samma person ställt frågorna och fört dialogen med respondenterna, för att det inte ska uppstå 

skillnader som beror på intervjuaren som person.  

 

Slutligen kan slarv vid återgivning av empirin, samt minnets kapacitet, leda till att resultatet 

påverkas (ibid.). För att undvika detta har varje intervju spelats in och sedan lyssnats igenom 

vid transkriberingen. Dessutom har en och samma person antecknat vid sidan om vid varje 

intervju för att tydligare poängtera de viktiga delarna som uppkommit.  

 

Studiens reliabilitet kan även ha påverkats av respondenterna som företräder organisationerna 

som vi undersökte. Även fast de svarat ur respektive organisations synvinkel kan svaren vara 

tolkade ur respondenternas personliga uppfattningar kring vad organisationerna anser. Detta 

leder till att om studien skulle göras om vid en annan tidpunkt och av andra undersökare, kan 

resultaten bli olika  boeroende på vilken representant som används. Vi är medvetna om detta 
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och har därför så långt som möjligt försökt få tag på representanter med god insikt i 

respektive organisation och i ämnesområdet.  
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4. Empiri 
 

I empirikapitlet presenteras den empiri som samlats in för att svara på den valda problem-

formuleringen. De fyra respondenterna har var sin del i kapitlet med rubriker som följer 

samma struktur som intervjuguiden. Respondenterna är anonyma och presenteras med på-

hittade namn. De ombads att svara på intervjufrågorna utifrån respektive organisations 

ställningstagande, och inte utifrån deras personliga åsikter. 
 

4.1 Svenskt Näringsliv 
 

4.1.1 Presentation 

Adam har arbetat på Svenskt Näringsliv sedan 2009 som redovisningsexpert, där han arbetar 

med policyfrågor kring revision och redovisning. Adam har en akademisk bakgrund som 

doktorand inom juridik och ekonomi och har forskat mycket om revisionsplikten. Han var 

även med och tog fram underlag kring revisionsplikten och dess eventuella avskaffande till 

Svenskt Näringsliv inför deras ställningstagande i frågan. Under många år satt han aktivt med 

i revisorsnämnden, men har numera rollen som ersättare då större engagemang läggs på annat 

håll. 

 

4.1.2 Revisionsplikt och gränsvärden 

Svenskt Näringsliv var en av de instanser som drev reformen om att avskaffa revisionsplikten 

framåt och de är väldigt positivt inställda till den valfrihet det ger företag. De tycker att 

reformen har fått stort genomslag då många små, privata aktiebolag har valt bort sin revisor, 

vilket var helt i linje med vad de ville. Svenskt Näringsliv arbetar mycket för en ökad valfrihet 

för företag, och tycker inte att de gränsvärden som gäller idag är tillräckliga. De vill att 

Sverige ska använda EUs maxbelopp och applicera dessa i den svenska lagstiftningen. Detta 

ville de redan inför avskaffandet 2010, och om det hade varit möjligt hade de velat att all 

revision skulle vara helt frivillig, utan några gränsvärden alls. De anser att företagen själva är 

de som är bäst lämpade att avgöra om de behöver revision eller inte. 

 

4.1.3 Syn på förändring och ställningstagande 

Svenskt Näringsliv har inte märkt av några speciella konsekvenser i sitt arbete, och har inte 

heller gjort några egna uppföljningar efter avskaffandet av revisionsplikten 2010. Det enda de 

vet säkert är att många av de företag som fick valfriheten till revision har valt bort sin revisor. 

Med detta antal i åtanke var reformen positiv för företagen, ur en policysynpunkt. Svenskt 

Näringsliv menar att slopandet av revisionsplikten är en av de största förenklingsreformer 

som har genomförts i Sverige, och har sammanlagt sparat flera miljarder för svenska företag. I 

media har det debatterats om att kvaliteten på redovisningen har blivit sämre, men Svenskt 

Näringsliv anser inte att det finns något bra underlag att grunda de spekulationerna på.  

 

Organisationens grundläggande mål när det kommer till revision är att frigöra företagen från 

lagstadgad revision. Därför ställer sig Svenskt Näringsliv positiva till om en framtida höjning 

av gränsvärdena skulle bli aktuell, efter den uttalade utredningen av effekterna av revisions-
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pliktens avskaffande är gjord. De anser sig drivande i denna fråga och arbetar aktivt mot att nå 

sitt mål.  

 

Svenskt Näringsliv tycker att det är positivt med en valfrihet för företag, då de anser att 

företagarna vet bäst själva i vilken mån de behöver revision och/eller kvalificerad hjälp med 

redovisningen. De anser att företagen själva ska kunna välja om de behöver hjälp, antingen i 

form av revision eller med kvalificerad hjälp från konsulter, vilket de anser kan ge både 

företagen och konsulter större utvecklingsmöjligheter. 

 

4.1.4 Skattefel 

När det gäller hur företagens redovisning har påverkats av avskaffandet anser Svenskt 

Näringsliv att det inte finns något underlag för att mäta detta. Det har förekommit många 

debatter om dålig kvalitet på företagens redovisning, bland annat kommenterade Adam UCs  

debatter om ämnet. Svenskt Näringsliv ifrågasätter hur stort underlaget som de använde i sin 

undersökning var, och om det verkligen ger ett rättvisande resultat. På grund av bristen på 

underlag i Sverige gavs förslag på att Sverige borde kolla på andra länder för att få en upp-

fattning om vad de har kommit fram till vad gäller konsekvenser av höjda gränsvärden för 

revision. Deras underlag kan analyseras för att se om de kan appliceras även på Sveriges 

situation, vilket kan skapa en tydligare bild av hur valfrihet påverkar företags redovisning och 

därmed även skattefelet. Förslaget Adam gav var att titta på Danmark och deras underlag, då 

de avskaffade revisionsplikten några år tidigare än Sverige och enligt Adam är ett jämförbart 

land.  

 

Svenskt Näringsliv är medvetna om att Skatteverket ger signaler om att det finns mycket fel i 

deklarationerna efter avskaffandet av revisionsplikten, vilket påverkar företagens redovisning 

av skatt. Dock kan Svenskt Näringsliv inte uttala sig om hur mycket fel som görs, då det 

saknas underlag för detta. 

 

4.2 FAR 

4.2.1 Presentation 

Björn är anställd på FAR och arbetar där med branschfrågor och regelskrivningar inom 

revision och redovisning. Han arbetar i en policygrupp för revision som gör uttalanden om 

och sätter standarder för revision i Sverige. Björn är auktoriserad revisor och har tidigare 

arbetat på EY, och sammanlagt har han 35 års erfarenhet inom branschen. 

 

4.2.2 Revisionsplikt och gränsvärden 

FARs ställningstagande till revisionsplikten var för 10 år sedan, innan ett avskaffande av 

denna blev aktuell, ganska tveksamt mot en lagförändring. Idag menar Björn att inställningen 

är annorlunda och FARs syn på senare år har varit att de välkomnar den frivilliga revisionen. 

De ser frivillig revision som en konkurrenskraftig tjänst och tycker det är bra att den utnyttjas 

vid behov hellre än vid tvång. Dock anser FAR att kvaliteten har sjunkit på exempelvis års-

redovisningarna men menar att det beror på att kompenserande kontroller från samhället är 
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bristfälliga. Då FAR numera ställer sig positiva till frivillig revision, men inte är en drivkraft i 

frågan, är de neutrala till de rådande gränsvärdena. 

 

4.2.3 Syn på förändring och ställningstagande 

Konsekvenserna efter revisionspliktens avskaffande är enligt FAR dramatiska, då väldigt 

många som haft möjligheten har valt bort revision. Med denna förändring blev det en stor 

omställning för branschen och de tjänster de erbjuder. Revisionsuppdragen har minskat 

markant medans konsultuppdrag inom redovisning istället har ökat. Även FAR har ändrat sitt 

arbetssätt och har exempelvis tillsammans med Sveriges Redovisningskonsulters förbund 

(SRF) tagit fram en standard för redovisningskonsulter och deras arbeten, som bland annat 

innefattar kvalitetskontroller och kompetensprov. FAR lägger numera mycket fokus på ut-

bildning av auktoriserade redovisningskonsulter, som de tror kommer bli viktigare för till-

förlitligheten i företags redovisning. För de minsta aktiebolagen i Sverige kan behovet av en 

redovisningskonsult vara större än behovet av en revisor. 

 

Sedan avskaffandet av revisionsplikten menar FAR att antalet aktiebolag har ökat dramatiskt 

och hänvisar till Bolagsverkets statistik som säger att cirka 100 000 nya aktiebolag bildats 

sedan lagändringen. De tror att främsta anledningen till denna ökning är att kostnaden för 

revision inte längre är ett måste, vilket gör det billigare att driva ett aktiebolag. Kopplat till 

detta tror FAR att aktiebolagets varumärke, som tidigare varit förknippat med kontroll och 

trovärdighet, kommer att förändras och försämras i den avsikten och inte inge samma trygghet 

som tidigare. 

 

Om en höjning av rådande gränsvärden blir aktuell ser FAR inte detta som ett problem utan är 

öppna för att höja dem till EUs gränsvärden. De menar att en sådan höjning inte skulle 

innebära någon markant förändring då majoriteten av de svenska aktiebolagen är små och 

redan omfattas av den frivilliga revisionen genom de rådande gränsvärdena. Dessutom har 

större bolag fler externa intressenter som förväntar sig att bolaget ska leverera års-

redovisningar som har hög kvalitet samt är granskade av en auktoriserad revisor. Eftersom en 

höjning skulle omfatta större bolag tror inte FAR att den skulle medföra en lika stor för-

ändring, när det gäller antalet företag som väljer bort revisor, som ändringen 2010 gjorde. 

 

Fördelen för Sverige att höja gränsvärdena till EUs maxgränser är enligt FAR att de lättare 

kan följa med i utvecklingen i Europa. Konkurrensmässigt menar de att svenska aktiebolag 

inte kan ha sämre förutsättningar, i form av kostnaderna som revision medför, än aktiebolag i 

övriga Europa. 

 

4.2.4 Skattefel 

Hur företagens redovisning har påverkats av revisionspliktens avskaffandet tror FAR är olika 

beroende på hur de företagen som valt bort revision har valt att arbeta med sin redovisning. 

De menar att de aktiebolag som valt att ta hjälp av en kompetent redovisningskonsult troligt-

vis håller en god kvalitet på sin redovisning. Björn påpekar dock att det är många, både ny-

startade och redan etablerade aktiebolag, som inte tar någon professionell hjälp utan försöker 
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att upprätta redovisning och finansiella rapporter på egen hand. FAR tror att många av dessa 

bolag så småningom kommer inse att de inte har tillräckliga resurser för att hantera det helt 

själva, och att de behöver använda extern expertis. Problemet är att utan en revisors hjälp är 

det svårt att upptäcka fel i exempelvis årsredovisningar, vilket leder till att de skickas in 

felaktiga till Bolagsverket och företaget riskerar likvidation. För att överleva långsiktigt tror 

FAR att dessa bolag kommer att ta hjälp av kompetenta och auktoriserade 

redovisningskonsulter.  

 

Större aktiebolag har enligt FAR däremot oftast bättre struktur på sin bokföring samt innehar 

en större medvetenhet om hur viktigt det är med bokföring av hög kvalitet. Dessa bolag har 

dessutom ett externt tryck från intressenter och marknaden, som kräver en tillförlitlig redo-

visning för ett fortsatt samarbete, vilket också påverkar hur företagen jobbar med sin bok-

föring. Om en höjning av gränsvärdena skulle bli aktuell tror FAR alltså att redovisningen i de 

större företagen överlag kommer att fortsätta hålla hög kvalitet på grund av de föregående 

nämnda faktorerna. 

 

Vad gäller hur revisionspliktens avskaffande har påverkat hur företag redovisar sin skatt har 

FAR misstankar om att bolag utan revision gör både medvetna och omedvetna fel när det 

kommer till detta. Björn menar att de blir förvånade om det inte förekommer exempelvis för-

bjudna lån i bolagen samt att många till exempel drar av ”ej avdragsgilla kostnader” och 

liknande i sin deklaration. FAR menar dock att många vill göra rätt för sig, men besitter inte 

alltid kunskapen för att kunna göra det fullt ut. Björn påpekar även att det kan vara omvänt 

med bristande kunskap, då alla kanske inte har kunskapen om vad eller hur mycket de lagligt 

har rätt att dra av i sin skattedeklaration vilket leder till att de skattar mer än vad de egentligen 

hade behövt. 

 

Slutligen anser FAR att det är spännande hur samhället ställer om kontrollen av bokföringen 

och lägger över det arbetet på Skatteverket och Bolagsverket istället för på revisorerna. De 

tvivlar dock på att dessa myndigheter i dagsläget har tillräckligt med resurser för att hantera 

dessa kontroller som numera är nödvändiga för att upprätthålla tillförlitligheten i bokföringen 

samt i de finansiella rapporterna. 

 

4.3 Bolagsverket 

4.3.1 Presentation 

Carin har arbetat på Bolagsverket i 20 år med hantering av årsredovisningar. Hon är internt en 

expert på handläggning av årsredovisningar och utbildar handläggare i hur de praktiskt ska 

hantera underlagen. Bolagsverkets kontakt med revision sker med varje årsredovisning de får 

in, då de behöver veta om bolaget använder sig av revision eller inte. De behöver också kunna 

särskilja och bedöma när revision krävs och inte. Carin är inte revisor, men vet teoretiskt vad 

en revision innebär och hur den går till, samt har kunskap om de lagar och regler som gäller. 
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4.3.2 Revisionsplikt och gränsvärden 

Bolagsverket har ingen stark och tydlig åsikt om revisionsplikten och att den inte omfattar alla 

bolag. Generellt ser de detta varken som bra eller dåligt, och de anpassar sig efter vad som 

bestäms. Revisionspliktens avskaffande har gjort att det ställs större krav både på Bolags-

verket och på andra aktörer i samhället, och en årsredovisning inger inte längre samma säker-

het om att allt är rätt och riktigt. De anser att de nu gällande gränsvärdena är rimliga som de är 

då merparten av bolagen redan har möjligheten att välja bort revisionen. 

 

4.3.3 Syn på förändring och ställningstagande 

Bolagsverket har efter avskaffandet av revisionsplikten märkt en viss kvalitetsförsämring 

generellt sett på årsredovisningarna, främst på innehållet och formalian. De årsredovisningar 

som inte har granskats av en revisor saknar ibland det grundläggande innehåll som ska finnas 

där. Tidigare hade dessutom i princip alla bolag ett bokföringsprogram och/eller en mall som 

de följde när de gjorde sin årsredovisning så den blev tydlig, men utan revisor gör vissa bolag 

egna mallar och de olika delarna kan blandas ihop och bli otydliga. Det blir därför svårt för 

Bolagsverket att veta om bolagen har fått med all information som ska vara med eller om de 

missat delar. Detta märks särskilt när det börjar närma sig sista dagen för inlämningen av års-

redovisningen och de företagare som är sena med underlaget blir stressade och slarvar. 

 

Precis när lagändringen hade genomförts var det många som hörde av sig till Bolagsverket 

med frågor om hur det skulle bli och vem som ska kontrollera att bolagen följer lagar och 

regler. Där vill Carin förtydliga att det inte är Bolagsverkets uppgift att göra sådana djup-

gående kontroller. De är en registreringsmyndighet, ingen granskande myndighet, och de ska 

kontrollera så att underlaget de får in är en årsredovisning som uppfyller grundkraven. 

Djupare kontroller än så gör de inte, varken innan avskaffandet, idag eller i framtiden. Det är 

heller inte Bolagsverkets ansvar om en årsredovisning innehåller felaktigheter, utan bolaget 

ansvarar för allt som skickas in. I kontrollen som Bolagsverket gör sker en kontroll mot deras 

register, där företagens bolagsordningar är registrerade, för att de ska kunna se om bolaget är 

registrerat för att ha revisor eller inte. De har märkt att det är vanligt att bolag glömmer att 

avanmäla revisorn, och därför felaktigt lämnar in en oreviderad årsredovisning. 

 

Ur företagens synvinkel tror Bolagsverket att avskaffandet av revisionsplikten är positivt. 

Särskilt positivt tror de att det är för de allra minsta bolagen som inte har så stor verksamhet, 

då revision kan vara en dyr och orimlig kostnad för dessa bolag. Problemet för företag är att 

många egentligen behöver hjälp med sin redovisning, men de ser inte detta själva. Det är 

vanligt att företagare tror att det är enkelt och att de klarar det själva, men sen inser de att det 

var svårare än de trodde. Det var dessutom några företag som trodde att när de inte längre 

behövde ha revisor, behövde de inte heller lämna in en årsredovisning, vilket är ett tydligt 

exempel på att bristen på kunskap är ett problem. 

 

Bolagsverket har inga starka åsikter om revisionsplikten, och detsamma gäller en eventuell 

framtida höjning av gränsvärdena. Riskerna är att kvaliteten försämras på fler års-

redovisningar, och att alla företag inte förstår vad de behöver göra. Carin poängterar att de 

tror att frågan om en höjning av gränsvärdena snarare handlar om när det kommer genom-
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föras och inte om det kommer ske, då sådant här brukar dra mot samma håll som övriga 

Europa. 

 

4.3.4 Skattefel 

Carin säger att den stora massan fortfarande har bra kvalitet på sin redovisning och att den 

inte har ändrats efter lagändringen. Det är vissa företag som sticker ut som har tappat 

konceptet och gör egna varianter på redovisningen, vilket resulterar i dålig kvalitet. Även 

företag som varit aktiva i många år och hade en stabilt bra kvalitet tappade det bara från ett år 

till ett annat när de slutade använda revisor. Bolagsverket tror inte att en höjning av gräns-

värdena skulle påverka större företags redovisning, både för att de flesta av dessa företag 

skulle ha kvar sin revisor och för att de ofta har större kunskap än små företag. I de flesta fall 

har dessa större företag anställda som är experter på redovisning eller anlitar de konsulter. 

 

Bolagsverket har ingen insyn i skattedelen, och har därför inget konkret svar på hur skatte-

redovisningen har påverkats. De ser bara om en revisor har gjort en anmärkning, så hos 

företag som inte har revisor kan de inte se något. Däremot menar Carin att de på Bolagsverket 

får en känsla av och uppfattar att företagare som lämnar in en årsredovisning av väldigt dålig 

kvalitet, exempelvis en handskriven rapport som knappt uppfyller kraven för att vara god-

känd, även kan ha dålig koll på hur skatten ska redovisas. 

 

4.4 Skatteverket 

4.4.1 Presentation 

Doris arbetar som sektionschef på revisionssektionen på ett av Skatteverkets kontor i Sverige. 

Hon har haft rollen som sektionschef i två och ett halvt år och ansvarar för 20 skatterevisorer 

på kontoret. I sitt arbete är hon anvarig för kvaliteten och hanteringen av alla revisions-

utredningar som skatterevisorerna genomför, det är hon som skriver under och godkänner att 

de ska genomföras. På Skatteverket har hon arbetat sedan 2006, i nästan nio år, och innan hon 

blev sektionschef arbetade hon som skatterevisor. 

 

4.4.2 Revisionsplikt och gränsvärden 

Doris menar att Skatteverket i sitt arbete märker att många företagare lägger väldigt stort 

fokus på sin kärnverksamhet, det vill säga det de är bra på, och det gör de riktigt bra. Dess-

värre är inte alla lika duktiga på redovisning, vilket Doris poängterar är kan vara svårt och 

krångligt i vissa aspekter då de inte alltid besitter rätt kunskap och resurser. Kärnverksam-

heten är oftast den största prioriteten och då är det många som inte lägger lika stor vikt vid 

redovisningen om den känns svår, vilket leder till att det blir felaktigheter i bokföring och 

rapportering. Vad det gäller hur Skatteverket förhåller sig till själva avskaffandet av 

revisionsplikten är Doris däremot försiktig i sitt uttalande och de rådande gränsvärdena är 

enligt henne inget som Skatteverket anser spelar så stor roll. Hon poängterar dock att det med-

för större krav på Skatteverket att hjälpa till med utbildning och upplysning för de företag som 

inte använder sig av en revisor. 
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4.4.3 Syn på förändring och ställningstagande 

Vad det gäller konsekvenserna efter avskaffandet av revisionsplikten menar Skatteverket att 

det självklart finns en risk med att skattefelet ökat. De tror att både avsiktliga och oavsiktliga 

skattefel kan ha ökat och menar på att många av de företag som ej behöver ha revisor idag 

inte alltid besitter den kompetens som krävs för att genomföra allt på ett korrekt sätt, trots att 

många har ambitionen att göra rätt på egen hand. Skatteverket tror att en konsekvens är att allt 

fler personer blir berörda negativt av felaktigheter i bokföring nu än tidigare, då felaktig-

heterna förut oftast upptäcktes av revisorer i rimlig tid innan konsekvenserna blev allt för 

stora. Det positiva med avskaffandet är enligt Skatteverket att kostnadsbördan minskat 

betydligt för de bolag som valt bort sin revisor, då kostnaden för revision i många fall under 

årens gång visat sig vara oproportionerligt stor jämfört med arbetsinsatsen. 

 

Skatteverket tror att många som valt att försöka med redovisningen själva inser att det är 

ganska svårt och krävande, och därmed ändå valt att ta hjälp av kompetenta revisorer eller 

redovisningskonsulter. Speciellt nystartade företag tror de ofta vill utföra redovisning och 

rapporter på egen hand, men hamnar tyvärr ofta i knipa då de inte besitter kunskapen sedan 

tidigare och inte inser vad som krävs för att följa lagen – vad det innebär att vara en bra 

företagare, hur en bra bokföring ska genomföras, vilka krav som ställs på bokföringen samt 

hur viktigt det är att vara i tid med inlämnande av deklarationer och liknande. 

 

Doris nämner att Skatteverket är positiva till det nya verktyget de kan använda för att gå in 

och se hur bokföringen sköts i företagen – så kallade bokföringskontroller. Genom dessa 

kontroller kan de löpande under året gå in i företag och se så att räkenskaperna verkligen 

stämmer överens med de siffor de lämnat in till Skatteverket och att de verkligen existerar. På 

så vis kan de snabbare upptäcka det som är felaktigt och därmed hjälpa dessa företag att göra 

om och göra rätt i så tidigt skede som möjligt. Hon anmärker dock att Skatteverket idag inte 

har tillräckligt med resurser för att besöka alla de företag de egentligen känner att de hade 

behövt.  

 

Vad det gäller en framtida höjning av gränsvärdena har Skatteverket inga kommentarer kring 

hur de förhåller sig till det. De menar att det är bra om de jobbar förebyggande med nystartade 

företag och hjälper dem i ett tidigt skede, och samtidigt jobbar med bokföringskontroller på de 

redan etablerade företagen för att på så vis hitta de ”riktiga” bovarna. 

 

4.4.4 Skattefel 

Skatteverket anser att det är svårt att uttala sig om hur avskaffandet av revisionsplikten har 

påverkat företagens redovisning, utöver vad de redan nämnt om avsiktliga och oavsiktliga 

skattefel. En ändring är under process, men om den är negativ eller positiv anser de att endast 

framtiden kan utvisa. Det de vet säkert är att de tidigare, före avskaffandet av revisionsplikten, 

fick in många orena revisionsberättelser från revisorer, men att de är betydligt färre idag. 

Utifrån det drar de slutsatsen att de missar många företag med felaktigheter i sin bokföring 

som därmed påverkar skattefelet. De tror att kvaliteten påverkas då exempelvis otillåtna lån 

och liknande inte upptäcks lika lätt längre. De tror även att det i vissa anseenden blivit lättare 

för de som har för avsikt att göra felaktiga skatteberäkningar. Revisorernas arbete och 
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revisionsberättelse är enligt Skatteverket ett kvitto på att allt står rätt till, men i och med av-

skaffandet av revisionsplikten är risken numera större att skattefelet påverkas. Doris säger 

avslutande att skattefelet inte endast påverkas genom för lite skatteintäkter, utan påverkas 

även på andra hållet då företag som inte besitter all kunskap kanske inte vet hur mycket de har 

rätt att dra av och därmed betalar in för mycket skatt. 
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5. Analys 
 

Analyskapitlet inleds med ett avsnitt om den analysmodell som ligger till grund för analysens 

struktur. Vidare analyseras studiens empiriska material med stöd från den teoretiska 

referensramen genom de olika områdena som analysmodellen visar.  
 

 

5.1 Analysmodell 
Utifrån den teoretiska referensramen och empirimaterialet har vi uppmärksammat faktorer 

som ligger till grund för och förklarar hur intressenter på den sociopolitiska arenan ser och 

förhåller sig till skattefelet relaterat till revisionspliktens avskaffande. Dessa faktorer har legat 

till grund för den analysmodell som arbetats fram och presenteras nedan (Figur 7).  

 

Nedanstående figur visar de fem områden som som ligger bakom och påverkar intressenterna 

på den sociopolitiska arenan. Med hjälp av analysmodellen ska vi djupare analysera vår in-

samlade data för att försöka lösa vår valda problemställning. 

 

Figur 7 Analysmodell (egen upparbetning) 

 

5.2 Vad påverkar intressenternas uppfattning? 
Samtliga intressenter som studerats och analyserats är inflytelserika organisationer som verkar 

på den sociopolitiska arenan. På olika sätt når de ut till samhället, och utan att ha en direkt 

affärsrelation har de en indirekt påverkan på företags långsiktiga strategier (Post et al., 2002). 

Samtidigt som dessa organisationer påverkar företagen, påverkas de i sin tur av 

organisationerna som de företräder. Svenskt Näringsliv företräder 60 000 företag genom 

bransch- och arbetsgivarförbund (Svenskt Näringsliv, 2015) och FAR företräder cirka 6 000 

revisorer, redovisningskonsulter och rådgivare (FAR, 2015b). Bolagsverket och Skatteverket 

är båda myndigheter som företräder staten (Bolagsverket, 2015a; Skatteverket, 2015a).  
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I vår analys har vi kommit fram till att intressenterna på den sociopolitiska arenan drivs och 

påverkas av vilka de företräder, främst om de är statligt eller privat företrädande. Vi delar 

därför upp intressenterna på den sociopolitiska arenan utifrån deras företrädarskap, eftersom 

analysen tydligt visar att detta påverkar deras synsätt och ställningstagande när det gäller 

revisionsplikt och skattefel. Kujala et al. (2012) kategoriserar stat och myndighet som 

institutionella aktörer vars intressen ofta kan härledas till rättigheter och plikter, samt juridiska 

och avtalsmässiga problem. De aktörer som inte är statliga benämns vidare som individuella 

aktörer, vars intressen kan kopplas till ekonomiskt och socialt välstånd (ibid.).   

 

Svenskt Näringsliv och FAR är privata organisationer, som därmed kan betraktas som 

individuella aktörer. Svenskt Näringsliv arbetar för ett bättre klimat för företagarna i Sverige 

(Svenskt Näringsliv, 2015) och mot ekonomiskt och socialt välstånd, liksom Kujala et al. 

(2012) menar. De tror att valfrihet för företag är ett viktigt steg för att kunna nå dit, och var 

därför en av de instanser som drev reformen om att avskaffa revisionsplikten 2010.  FAR har 

genom sitt arbete för avsikt att hjälpa branschen att göra nytta för näringsliv och samhälle 

(FAR, 2015c), vilket gör att även de passar in under kategorin individuella aktörer. Innan av-

skaffandet av revisionsplikten genomfördes 2010 var FAR tveksamma mot en sådan lag-

förändring, men numera har inställningen förändrats och de tycker att frivillig revision är 

positivt. FAR har ändrat sin inställning och anpassat sin verksamhet efter de nya kraven på 

marknaden, med bland annat större fokus på redovisningskonsulternas yrke. Eftersom de är en 

individuell aktör har de friheten att förändra sin organisation för att kunna anpassa sig till 

samhället.  

 

Bolagsverket och Skatteverket är myndigheter som företräder staten, vilket gör att de passar 

in under kategorin institutionella aktörer enligt Kujala et al. (2012). Bolagsverket har i upp-

drag från staten att registrera samtliga svenska företag och förändringar i dem, samt ta emot 

och registrera deras årsredovisningar (Bolagsverket, 2015a). Skatteverket har i uppgift att 

bland annat driva in skatter och vara borgenär åt staten (Skatteverket, 2015a). Båda dessa är 

styrda av lagar och regler, vilket påverkar deras yrkesutövande och förhållningssätt. De 

förhåller sig båda neutralt till frågan om revisionspliktens avskaffande. Exempelvis menade 

Bolagsverket att det varken är bra eller dåligt med frivillig revision, utan de anpassar sig efter 

vad som bestäms. Skatteverket är försiktiga i sina uttalande om avskaffandet av revisions-

plikten och kommenterar inte sin ställning i frågan. Liksom Kujala et al. (2012) menar verkar 

det som att dessa intressentorganisationer bland annat styrs av sina förpliktelser gentemot 

lagen och staten, vilket påverkar deras ställningstagande. 

 

För att kunna svar på frågan ”Om och på vilket sätt relaterar intressenterna på den socio-

politiska arenan revisionspliktens avskaffande till skattefelets utveckling?” krävs det bland 

annat kunskap om vad som ligger bakom och driver det ställningstagande som intressenterna 

på den sociopolitiska arenan har. I detta avsnitt har vi kommit fram till att de drivs och 

påverkas av sitt företrädarskap, främst om det är statligt eller privat.  
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5.3 Konsekvenser 
Vår analys pekar även på att intressentorganisationerna på den sociopolitiska arenan har 

märkt av olika konsekvenser av revisionspliktens avskaffande beroende på vilken verksamhet 

de arbetar med. Konstaterat är att cirka 60 % av de som omfattas av den frivilliga revisionen 

har valt bort revisorn (Upplysningscentralen, 2014) vilket både FAR och Svenskt Näringsliv 

poängterade vid sina utlåtanden kring konsekvenserna efter avskaffandet. Konsekvenserna 

som uppmärksammats av de valda intressenterna på den sociopolitiska arenan är av blandad 

karaktär, både positiva och negativa. 

 

Analysen visar att de valda intressentorganisationerna alla är överens om att avskaffandet av 

revisionsplikten är positivt ur aktiebolagens synpunkt, då kostnadsbördan minskat betydligt 

för de bolag som valt bort revision. Detta var en förväntad konsekvens, då revisionsplikten 

avskaffades i grund och botten för att nyttan av revision inte ansågs överstiga kostnaden för 

de berörda bolagen (Thorell & Norberg, 2005; SOU 2008:32). Svenskt Näringsliv är väldigt 

tydliga i sin åsikt kring hur positivt det är att så pass många aktiebolag valt bort revision och 

de poängterar att avskaffandet av revisionsplikten har bidragit till att dessa bolag tillsammans 

sparat flera miljarder kronor på att eliminera revisionskostnaderna. Att just Svenskt Närings-

liv är särskilt positiva, jämfört med de andra intressenterna, går att härleda från att deras 

åsikter påverkas av vilka de företräder, nämligen branch- och arbetsgivarförbund och därmed 

närmre 60 000 företag i Sverige (Svenskt Näringsliv, 2015). Eftersom att minskade kostnader 

är positivt för företagen, är det även positivt för Svenskt Näringsliv som organisation att 

kostnadsbördan minskat då deras mål är att företräda företagen och underlätta deras företags-

klimat i Sverige. Skillnaden mellan de valda intressenterna är således att Svenskt Näringsliv 

ser den minskade kostnadsbördan som positiv både ur företagens och sin egen  organisations 

synvinkel, medan de övriga intressenterna ser den som positiv endast ur företagens synvinkel. 

Detta beror troligtvis på att den minskade kostnadsbördan inte berör dessa intressent-

organisationer på ett direkt positivt plan. För FAR, Skatteverket och Bolagsverket innebär 

snarare den minskade kostnadsbördan att fler företag valt bort revision, vilket påverkar och i 

vissa fall försvårar deras arbete.  

 

I  vår analys ser vi att revisionspliktens avskaffande har bidragit till att intressenter på den 

sociopolitiska arenan har gjort ändringar i sina verksamheter för att anpassa sig till det nya 

regelverket och därmed till företagens nya ekonomiska arbetssituation. Exempelvis FAR 

anser att konsekvenserna är dramatiska efter avskaffandet av revisionsplikten. De har upplevt 

en stor omställning för revisionsbranschen och har därmed anpassat sin organisation mot de 

nya utmaningarna som förändringen medförde, genom att exempelvis börja utbilda och ta 

fram standarder för kvalificerade redovisningskonsulter. Skatteverket fick i samband med av-

skaffandet tillåtelse att utföra tillsyns- och kontrollbesök, vilket har förändrat deras arbetssätt. 

Istället för att en revisor säkrar kvaliteten på redovisningen kan de nu själva göra kontroller 

under året för att se så att underlagen stämmer överens med verkligheten. Bolagsverket har 

fått anpassa sitt arbetssätt då de numera får in fler otydliga årsredovisningar, på grund av 

utebliven revision, som gör att de mer ingående måste leta efter de uppgifter som krävs för ett 

godkännande. Utmärkande är Svenskt Näringsliv som menar på att de inte märkt av några 

konsekvenser i sitt arbete. Den gemensamma nämnaren för de tre intressenter som har fått 
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anpassa sina organisationer och/eller sitt arbetssätt är att samtligas existens är direkt kopplat 

till företagens redovisning till skillnad från Svenskt Näringsliv som inte berörs direkt av 

denna. 

 

En annan intressant aspekt som uppkom i vår analys är att intressenter på den sociopolitiska 

arenan uppfattar att varumärket ”Aktiebolag”, som tidigare har förknippats med höga 

kvalitetskrav på redovisning, inte längre inger samma trygghet och säkerhet som tidigare. 

Revision säkerställer att informationen som företagen ger ut är tillförlitlig att grunda beslut 

utifrån (Ruhnke & Schmidt, 2014). När företag inte längre nyttjar revisionen menar exempel-

vis FAR att trovärdigheten för aktiebolag minskar, vilket även Bolagsverket antyder då de 

menar att årsredovisningar som inte är granskade av en revisor inte heller signalerar om till-

förlitlighet längre.  

 

En faktor till detta som uppkommit i vår analys är att kvaliteten på årsredovisningar verkar ha 

försämrats enligt intressenter på den sociopolitiska arenan. När en revision genomförs 

korrigeras fel i årsredovisningen efter revisorns rekommendationer, så att den uppfyller de 

lagkrav som ställs (Carrington, 2010). Avsaknaden av en revisor innebär därför att eventuella 

fel inte korrigeras i samma utsträckning. Bolagsverket har exempelvis uppmärksammat att det 

generellt har blivit sämre kvalitet på årsredovisningarna som lämnas in till dem, främst vad 

det gäller det grundläggande innehållet och strukturen, vilket innebär att informationen är 

otydlig för läsare. Även Skatteverket menar på att bokföring är komplicerat, och utan 

kvalificerad hjälp blir det lätt felaktigheter i bokföring och rapportering. Enligt FAR är det 

tydligt att  kvaliteten på årsredovisningar har sjunkit och menar att det beror på att samhällets 

kompenserande kontroller är bristfälliga. Enligt Svenskt Näringsliv finns det inga tillförlitliga 

underlag som visar på kvalitetsförsämringar, och de tar därför ingen ställning i frågan. Även 

här kopplar vi intressenternas åsikter till hur de berörs av revision i sin verksamhet, vilket kan 

förklara varför Svenskt Näringsliv inte har någon konkret åsikt kring hur avskaffandet av 

revisionsplikten har påverkat kvaliteten på årsredovisningar. 

 

Detta avsnitt visar tydligt på att intressenter på den sociopolitiska arenan uppmärksammar 

olika konsekvenser av ett fenomen beroende på vilken verksamhet de arbetar med. I detta fall 

uppmärksammar intressenterna olika konsekvenser efter avskaffandet av revisionsplikten 

beroende på i vilken utsträckning deras verksamhet berörs av redovisning och revision.  

 

5.4 Vem bär ansvaret för konsekvenserna? 
Utifrån analysen av konsekvenserna kan vi se att utöver att intressenterna på den socio-

politiska arenan påverkas av sin relation till redovisning och revision, påverkas de även av hur 

mycket ansvar de har, förknippat till konsekvenserna. Intressenter på den sociopolitiska 

arenan blir påverkade av och förhåller sig till konsekvenserna beroende på i vilken ut-

sträckning de måste ansvara för att kvaliteten upprätthålls bland företags redovisning. Svenskt 

Näringsliv, vars verksamhet inte har någon direkt koppling till företagens redovisning, bär 

inget ansvar för konsekvensen att kvaliteten på redovisningen kan ha försämrats. Det kan 

förklara varför de inte poängterar några negativa konsekvenser av avskaffandet av 

revisionsplikten. Ansvaret för att upprätthålla kvaliteten ligger inte heller på FAR, då de som 
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organisation inte direkt kan gå in och påverka enskilda företags redovisning. Indirekt har de 

dock ett frivilligt ansvarstagande, då de numera formar standarder för redovisningskonsulter i 

Sverige samt lägger stort fokus på utbildandet av dessa. Detta kan förklara varför FAR i det 

stora är positiva till den frivilliga revisionen, eftersom att de inte direkt bär ansvaret för att 

upprätthålla kvaliteten, men det förklarar även att de anmärker en del negativa konsekvenser 

eftersom de har ett indirekt ansvar för branschens framtida utveckling. 

 

Intressenter på den sociopolitiska arenan vars verksamheter har en direkt koppling till och 

påverkan på företagens redovisning, är enligt vår analys de som i dagsläget bär ansvaret för de 

negativa konsekvenserna som avskaffandet av revisionsplikten medför, nämligen att 

kvaliteten på årsredovisningar och därmed redovisningen inte längre är tillförlitlig i alla lägen. 

Exempelvis menade FAR på att samhället lagt över ansvaret för kontroller av företags bok-

föring på Skatteverket och Bolagsverket, och poängterade att det är en intressant situation då 

de tvivlar på att dessa myndigheter har tillräckligt med resurser i dagsläget för att kunna 

hantera dessa kontroller. Skatteverket själva är öppna med att lagändringen har medfört större 

krav på dem som organisation, genom att hjälpa till med utbildning och upplysning åt de 

företag som inte nyttjar en revisors tjänster. Som en följd av lagändringen kan de löpande 

utföra bokföringskontroller, för att se så att räkenskaperna är korrekta och överensstämmer 

med de underlag som lämnats in till dem. Dock påpekar Skatteverket själva att de i dagsläget 

inte har tillräckligt med resurser för att besöka och kontrollera alla de företag som de 

egentligen känner att de hade behövt. Med andra ord kan Skatteverket inte kontrollera redo-

visningen hos de företag, som ej har revisor, i den utsträckning det hade behövts. Även 

Bolagsverket anser att revisionspliktens avskaffande har bidragit till att det idag ställs större 

krav på dem och deras arbete. Dock påpekar de att granskning i den utsträckningen som krävs 

inte är deras ansvar att utföra, då de är en registreringsmyndighet vars uppgift är att 

kontrollera så att årsredovisningarna de får in uppfyller grundkraven. Det är inte deras ansvar 

om en årsredovisning innehåller felaktigheter, så länge de uppfyller grundkraven avseende 

formalia och innehåll. Bolagsverket menar att det numera är varje bolags eget ansvar att 

informationen som lämnas ut är korrekt. Även Svenskt Näringsliv indikerar på detta då de 

menar att företagarna vet bäst själva när och om de behöver anlita extern hjälp till redo-

visningen. Eftersom att Skatteverket och Bolagsverket i högsta grad hanterar företagens redo-

visning, är det dock naturligt för samhället att lägga över ansvaret på dem.  

 

Vår analys visar att aktiebolag som ej använder sig av en revisor själva bär ansvaret för sin 

redovisnings kvalitet och tillförlitlighet, vilket de enligt Andriof et al. (2002) har höga krav på 

sig att göra. Dock visar den även på att då alla bolag inte kan upprätthålla kvaliteten på sin 

redovisning (Skatteverket, 2005) faller ansvaret för dessa delvis över på några intressenter på 

den sociopolitiska arenan, vars verksamheter direkt hanterar och påverkas av företagens redo-

visning. Trots att exempelvis Bolagsverket menar att ansvaret inte är deras, så anser vi genom 

vår analys att ansvaret i dagsläget ändå delvis ligger på dem eftersom att de, tillsammans med 

Skatteverket, idag är de enda externa intressenterna på den sociopolitiska arenan som någon 

gång måste hantera och på något vis godkänna företagens redovisning.  

 

Sammanfattningsvis visar vår analys i detta avsnitt på att intressenter på den sociopolitiska 
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arenan vars verksamheter har en direkt koppling till och påverkan på företagens redovisning, i 

dagsläget till stor del ansvarar för de konsekvenser som avskaffandet av revisionsplikten med-

fört. 

 

5.5 Syn på Skattefelets utveckling 
Det har framkommit i vår analys att intressenterna på den sociopolitiska arenan ser på skatte-

felets utveckling olika, med grund i respektive intressenters yrkeskunskaper. Vår analys visar 

på att intressenternas syn på skattefelet är direkt relaterat till den kunskap de förvärvar i sitt 

yrkesutövande. Några uträkningar på skattefelet har inte gjorts sedan 2007 (Skatteverket, 

2014c), men exempelvis Skatteverket har en känsla av att skattefelet har ökat sedan revisions-

pliktens avskaffande, både när det gäller avsiktliga och oavsiktliga fel. Detta antagande 

grundar de i att de vet säkert är att de före avskaffandet fick in många orena revisions-

berättelser, vilket har minskat betydligt fram till idag. Skatteverket själva drar slutsatsen att de 

således missar många företag med felaktig bokföring, vilket påverkar skattefelet negativt. 

Skatteverkets syn på skattefelet är alltså relaterat till deras yrkeskunskap, eftersom de tidigare 

kunde upptäcka mer felaktigheter på grund av orena revisionsberättelser och därmed drar 

slutsatsen att många fel inte upptäcks idag på grund av avsaknad av revision.  

 

Även Bolagsverket menar att det är svårare att upptäcka fel i företags redovisning nu då de 

menar att det enda de kan se, relaterat till skattefel, är om en revisor gjort en anmärkning i 

årsredovisningen eller ej. Årsredovisningen är Bolagsverkets enda kontakt med företagets 

redovisning, och de uppfattar att en årsredovisning av dålig kvalitet även indikerar på en 

bristfällig skatteredovisning. Dock anmärker de att den stora massan fortfarande har bra 

kvalitet på sina årsredovisningar, men att vissa företag sticker ut som tappat konceptet helt. 

Även i detta fall ser intressenten på skattefelet kopplat till den kunskap de fått genom sitt 

yrke, i detta fall genom informationen som framgår i årsredovisningarna.  

 

FAR har samma känsla som Skatteverket vad det gäller skattefelet, att både avsiktliga och 

oavsiktliga fel har ökat. De menar att det troligtvis förekommer en del förbjudna lån i företag 

utan revisor samt att en del exempelvis drar av ”ej avdragsgilla kostnader” och liknande i sina 

skattedeklarationer. FARs djupa yrkeskunskap inom redovisning och revision menar vi ligger 

till grund för deras åsikter och ställningstagande kring skattefelet.  

 

Vad det gäller skattefelet menar Svenskt Näringsliv att det inte finns tillräckliga underlag för 

att mäta om det påverkats av avskaffandet av revisionsplikten. På grund av de bristande 

underlagen föreslår de att Sverige borde kolla på andra länder, exempelvis Danmark, för att få 

en uppfattning om vilken påverkan revisionspliktens avskaffande har haft på skattefelet där 

och som sedan kanske går att applicera även på Sverige. Utifrån Svenskt Näringslivs yrkes-

kunskaper vill de inte uttala sig om skattefelet utan att se tillförlitliga underlag på det. Detta 

beror troligtvis på att ett skattefel som påverkats negativt av revisionspliktens avskaffande kan 

innebära att gränsvärdena inte höjs ytterligare, vilket går emot deras strävan efter total valfri-

het för de svenska företagen.    

 

En annan aspekt som uppkom i vår analys kring skattefelet är att intressenter på den socio-
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politiska arenan har misstankar om att okunskap ligger till grund för en del av skattefelets 

förändring sedan revisionsplikten avskaffades. Okunskap kring redovisning är en vanlig 

anledning till de oavsiktliga felen relaterat till skattefelet, eftersom många regler är komplexa 

eller svårtolkade och dessutom ändras ofta (Skatteverket, 2005). Skatteverket menar exempel-

vis att företag som ej har en revisor idag inte alltid besitter den kompetens som krävs för att 

genomföra redovisningen korrekt, trots att de har ambitionen att göra det. Likaså antyder 

Bolagsverket och menar att det är vanligt att företagare tror att det är enkelt med redovisning 

och att de därför kan klara det på egen hand. Med tiden inser en del att det är svårare än vad 

de först trodde och tar hjälp ändå, men Bolagsverket menar att alla inte ser det själva och 

lämnar därmed in felaktiga underlag. Även FAR menar att många företag utan revisor 

försöker sig på redovisningen på egen hand, men menar att de så småningom kommer att inse 

att de behöver extern expertis för att klara av det. Utan en revisor menar FAR att det är svårt 

för okunniga att upptäcka fel, vilket resulterar i felaktiga skatteberäkningar. Dock påpekar 

både Skatteverket och FAR att okunskapen inte endast leder till för lite skatteinbetalningar, 

utan kan även leda till för stora beskattningar eftersom att företagen exempelvis inte har 

kunskapen om vad eller hur mycket de enligt lag har rätt att dra av i sin skattedeklaration.  

 

Kopplat till okunskapen visar vår analys på att det är små- och nystartade aktiebolag som 

intressenter på den sociopolitiska arenan är bekymrade för. Enligt mätningarna kring skatte-

felet 2007 utgjorde de små- och medelstora företagens fel nästan 59 procent av det totala 

skattefelet, varav de allra minsta stod för 39 procent (Skatteverket, 2015b). Såväl Bolags-

verket, FAR och Skatteverket uttrycker att det är de små- och de nystartade företagen vars 

redovisningar de har mest oro för, då det är dessa företag som ofta saknar de kunskaper som 

krävs för att utföra redovisningen på egen hand. Skatteverket säger exempelvis att speciellt 

nystartade företag ofta ger sig på att upprätta redovisning och rapporter på egen hand, men 

tyvärr är det ofta de som hamnar i knipa då de inte besitter kunskapen sedan tidigare och 

därmed inte inser vad som krävs för att följa lagen.  

 

En tredje aspekt kring skattefelet som framkom i vår analys är att det är lättare för aktiebolag 

utan revisor att modifiera sin redovisning. Enligt intressenter på den sociopolitiska arenan är 

möjligheten nu större för dessa bolag att agera opportunistiskt, det vill säga att utnyttja 

möjligheten att justera sin redovisning för egen vinning. Dessa dolda och medvetna 

handlingar som en del företag utför, innebär att de besitter ett informationsövertag gentemot 

sina intressenter (Husted, 2007). Exempelvis Skatteverket tror att det i vissa anseenden har 

blivit lättare att med avsikt lämna in felaktiga skatteunderlag utan att felen upptäcks. Även 

FAR tillstyrker detta och menar på att de misstänker att de avsiktliga skattefelen, relaterat till 

bolag utan revisor, har påverkats negativt. 

 

Genom analysen av hur intressenterna på den sociopolitiska arenan ser på skattefelets 

utveckling har vi i detta avsnitt kommit fram till att deras ställningstagande i frågan har sin 

grund i deras respektive yrkeskunskaper. Det framkom även att okunskap hos små- och 

nystartade företag ligger till grund för den påverkan revisionspliktens avskaffande har haft på 

de oavsiktliga skattefelen. När det gäller de avsiktliga skattefelen kom vi fram till att det är 

lättare för aktiebolag att modifiera sin redovisning när de inte granskas av en revisor. 
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5.6 Höjning av gränsvärden 
Vår analys visar att en höjning av gränsvärdena för revision skapar olika ställningstaganden 

hos intressenterna på den sociopolitiska arenan, även i denna situation beroende på vilka de 

företräder samt utifrån deras ansvarstagande kopplat till konsekvenserna efter revisions-

pliktens avskaffande. Intressenter som är privat företrädande, så kallade individuella aktörer, 

har intresse för det ekonomiska och sociala välståndet (Kujala et al., 2012). I avsnitt 5.2 

redogjordes för att både Svenskt Näringsliv och FAR är privat företrädande, vilket enligt vår 

analys även speglar sig i deras ställningstagande och åsikter kring en eventuell framtida 

höjning av gränsvärdena för revisionsplikten. EUs direktiv uppkom med målet om en 

harmoniserad reglering kring revision inom unionen för att kunna ha en effektivare marknad 

(Collis, 2010). Detta är främsta anledningen till att FAR är positiva till en framtida höjning, 

då de menade att en höjning till EUs maxgränser hjälper de svenska företagen att lättare 

kunna följa med utvecklingen i Europa. Konkurrensmässigt menar de att kostnaden för 

revision leder till sämre förutsättningar för de svenska aktiebolagen. Ur denna synvinkel leder 

höjda gränsvärden till mindre kostnader för revision, vilket gör företagen mer konkurrens-

kraftiga. Detta kan i sin tur leda till mer lönsamhet och ett bättre företagsklimat, och därmed 

ett bättre ekonomiskt och socialt välstånd då skatteintäkterna ökar. Även Svenskt Näringsliv 

har denna synvinkel då de arbetar mot total valfrihet för företag vad det gäller bland annat 

revision, och är därför positiva till en höjning av de rådande gränsvärdena. De anser att en 

större valfrihet ger ett bättre företagsklimat (Svenskt Näringsliv, 2015), vilket ur denna 

synvinkel precis som ovan diskuterat leder till större konkurrenskraft och i slutändan bättre 

ekonomiskt och socialt välstånd.  

 

Skatteverket och Bolagsverket, som båda är statligt företrädande och därmed institutionella 

aktörer, har intressen som kan härledas till rättigheter och plikter, samt juridiska och avtals-

mässiga problem (Kujala et al., 2012). Liksom deras ställningstagande kring avskaffandet av 

revisionsplikten som redogjordes i avsnitt 5.2, är de neutrala även i fråga om en höjning av 

gränsvärdena. Exempelvis vill Skatteverket inte kommentera sitt ställningstagande kring 

höjda gränsvärden, och Bolagsverket är tydliga med att de inte har några starka åsikter i 

frågan. Dock säger Bolagsverket att de nu gällande gränsvärdena känns rimliga som de är, då 

merparten av bolagen redan har möjlighet att välja bort revision. Detta kan bero på att de är 

statligt företrädande och därmed måste anspassa sig till de lagar och regler som råder. Även 

de båda intressenternas neutralitet i frågan om en höjning av gränsvärdena går att härleda från 

detta då lagar och regler styr deras yrkesutövande och förhållningssätt.  

    

Grunden för intressenternas ställningstagande kring en höjning av gränsvärdena är således 

deras respektive företrädarskap, men tidigare avsnitt i analysen har även pekat på att 

konsekvenserna av avskaffandet av revisionsplikten, främst utifrån ansvaret för dessa, också 

verkar ha en påverkande effekt. FAR och Svenskt Näringsliv är inte direkt ansvariga för att 

kvaliteten på redovisningen upprätthålls hos företagen, som redogjorts i avsnitt 5.4, vilket 

också kan förklara deras positiva ställningstagande till en framtida höjning av gränsvärdena. 

Skatteverket och Bolagsverket däremot är de i dagsläget med störst ansvar för att kvaliteten 

upprätthålls, eftersom de är de enda externa intressenterna på den sociopolitiska arenan som 
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någon gång måste hantera och på något vis godkänna företagens redovisning. Detta kan vara 

en delförklaring till att dessa två intressenter förhåller sig neutralt till en eventuell framtida 

gränshöjning. 

 

En intressant aspekt som framkom i vår analys gällande en höjning av gränsvärdena är att 

intressenterna på den sociopolitiska arenan verkar ha stor tillit till större företags redovisning. 

Det är viktigt för företag att ta ansvar gentemot sin omgivning och sina intressenter, och 

därmed upprätthålla en god relation med dem (Andriof et al., 2002). Revision är ett sätt för 

företag att förmedla att deras redovisning och finansiella rapporter är tillförlitliga, och därmed 

inge en säkerhet till sina intressenter (Ruhnke & Schmidt, 2014). Intressenter på den socio-

politiska arenan antyder att större företag lägger stor vikt vid sina intressentrelationer och 

därmed arbetar aktivt med att ha en tillförlitlig redovisning att bygga relationerna från, genom 

att exempelvis låta en revisor granska redovisningen. Exempelvis menar FAR att större bolag 

har externa intressenter som förväntar sig att bolagen ska leverera årsredovisningar med hög 

kvalitet som är granskade av en auktoriserad revisor. En höjning av gränsvärdena skulle 

innebära att större bolag skulle omfattas av frivillig revision, men FAR tror trots det inte att en 

så stor andel av dessa större bolag skulle välja bort sin revisor och lagändringen skulle därmed 

inte medföra en lika stor förändring som den gjorde 2010. Detta förklarar delvis, utöver 

företrädarskapet och ansvarstagandet, varför FAR är positiva till en framtida höjning av 

gränsvärdena. Bolagsverket tror inte heller att större företags redovisning skulle påverkas av 

en höjning av gränsvärdena. Delvis då de menar att de flesta av dessa företag kommer att 

behålla sin revisor ändå, och delvis för att de kunskaper som krävs för att leverera en 

tillförlitlig redovisning finns inom företagen. Trots att Bolagsverket har tillit till större 

företags redovisning, ställer de sig ändå neutrala till frågan om en framtida höjning. Detta 

beror troligtvis på att de är statligt företrädande och därmed inte vill uttala sig om eventuella 

lagändringar innan de är fastställda samt att det i dagsläget är de, tillsammans med 

Skatteverket, som får hantera de negativa konsekvenserna som avskaffandet av revisions-

plikten kan medföra.  

 

I detta avsnitt har vi kommit fram till att även vid en höjning av gränsvärdena så påverkas 

intressenterna på den sociopolitiska arenan av sina respektive företrädarskap, om det är 

statligt eller privat, när det gäller deras ställningstagande. Ansvaret för att kvaliteten 

upprätthålls utan revision är också en påverkande faktor till intressenternas ställningstagande. 

Det har även visat sig att det på den sociopolitiska arenan finns en viss tillit till större företags 

redovisning. 
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6. Slutsatser, bidrag och fortsatt forskning  
 

I det avslutande kapitlet besvaras studiens problemställning med hjälp av de slutsatser som 

studien kommit fram till. Vidare presenteras studiens teoretiska samt praktiska forsknings-

bidrag, och avslutningsvis ges förslag till fortsatt forskning. 
 

 

Syftet med denna studie är att beskriva och förklara hur intressenter på den sociopolitiska 

arenan ser på skattefelets utveckling, om och på vilket sätt de relaterar denna utveckling till 

avskaffandet av revisionsplikten, samt vad som motiverar och påverkar deras ställnings-

tagande vad gäller en eventuell framtida gränshöjning. Med utgångspunkt i tidigare forskning 

samt genom en empirisk undersökning har studien genomförts och resulterat i tre över-

gripande slutsatser. Våra slutsatser besvarar studiens valda problemställning; 

 

Om och på vilket sätt relaterar intressenterna på den sociopolitiska arenan revisionspliktens 

avskaffande till skattefelets utveckling? 

 

6.1 Slutsatser 
En slutsats är att intressenterna på den sociopolitiska arenan har olika uppfattningar kring 

skattefelets utveckling, med grund i respektive intressentorganisations yrkeskunskaper. 

 

Både Skatteverket och FAR uppfattar, genom sina yrkeskunskaper, att skattefelet kan ha ökat 

sedan revisionspliktens avskaffande. Skatteverket grundar sin uppfattning i att de tidigare fick 

in många orena revisionsberättelser som varnade om fel i redovisningen, vilket har minskat 

betydligt fram tills idag då många valt bort sin revisor. De drar slutsatsen att de därför troligt-

vis missar många företag med felaktigheter i sin redovisning, både avsiktliga och oavsiktliga, 

vilket påverkar skattefelet negativt. FARs uppfattning kring skattefelet har sin grund i deras 

djupa yrkeskunskap inom redovisning och revision. De tror att både de avsiktliga och de 

oavsiktliga skattefelen ökat, och menar att exempelvis förbjudna lån förekommer i större 

utsträckning nu bland företag utan revisor samt att ”ej avdragsgilla kostnader” och liknande 

dras av i skattedeklarationer. Kopplat till den kunskap Bolagsverket förvärvar genom sitt 

arbete med årsredovisningar, uppfattar de att fel i redovisningen är svårare att upptäcka nu-

mera då revisorer inte har möjlighet att granska och därigenom anmärka i samma utsträckning 

som tidigare, men att årsredovisningar med dålig kvalitet ändå indikerar på dålig skatte-

redovisning. Svenskt Näringsliv vill inte uttala sig om hur de uppfattar skattefelets utveckling 

utan att först se tillförlitliga underlag på det. Detta kan bero på att de inte vill uttala sig om 

något som kan innebära negativa konsekvenser för företagens totala valfrihet, vilket är en risk 

de är medvetna om genom sina yrkeskunskaper.  

 

Samtliga intressenter i denna studie som uttalar sig om skattefelets utveckling kopplar det till 

revisionspliktens avskaffande. Det framkom att okunskap hos små- och nystartade företag 

ligger till grund för den påverkan revisionspliktens avskaffande har haft på de oavsiktliga 

skattefelen. När det gäller de avsiktliga skattefelen är det lättare för aktiebolag att modifiera 

sin redovisning när de inte granskas av en revisor. 
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En annan slutsats är, relaterat till revisionspliktens avskaffande, att intressenter på den 

sociopolitiska arenan drivs och påverkas av vilka de företräder, främst om de är statligt eller 

privat företrädande. 

 

Hur intressenterna på den sociopolitiska arenan förhåller sig till revisionspliktens avskaffande, 

vilket är en grundfaktor till deras ställningstagande kring skattefelet, grundar sig i deras 

respektive företrädarskap. Svenskt Näringsliv och FAR är individuella aktörer med intresse 

för ekonomiskt och socialt välstånd (Kujala et al., 2012). De är båda privat företrädande vilket 

speglar deras ställningstagande kring revisionspliktens avskaffande. Båda intressenterna är 

positiva till frivillig revision, Svenskt Näringsliv eftersom deras långsiktiga mål är total 

valfrihet för företag och FAR eftersom de anpassar sig efter marknaden och samhällets behov. 

Bolagsverket och Skatteverket är statligt företrädande, och deras intressen som institutionella 

aktörer härleds till rättigheter och plikter (ibid.). De är neutrala i fråga om frivillig revision 

vilket grundar sig i att deras yrkesutövande och förhållningssätt styrs av lagar och regler.  

 

Utifrån i vilken utsträckning intressenternas verksamheter berörs av redovisning och revision 

så uppmärksammar de olika konsekvenser efter avskaffandet av revisionsplikten. Samtliga 

intressenter menar på att kostnadsbördan kopplat till revision har minskat för små aktiebolag i 

Sverige. En negativ aspekt är att varumärket ”aktiebolag” enligt FAR och Bolagsverket inte 

inger samma säkerhet längre som den gjorde när en revisor granskat redovisningen. En faktor 

till detta kan vara att kvaliteten på årsredovisningar verkar ha försämrats enligt FAR, 

Bolagsverket och Skatteverket. Trots dessa upplevda konsekvenser ställer sig ingen av 

intressenterna direkt negativ till avskaffandet av revisionsplikten, vilket kan härledas tillbaka 

till företrädarskapet, som verkar vara den största grunden i deras ställningstagande kring 

revisionsplikten.  

 

Företrädarskapet påverkar alltså intressenternas ställningstagande i fråga om revisionspliktens 

avskaffande, vilket i sin tur ligger till grund för hur de ställer sig till en framtida höjning av 

gränsvärdena för revision.  

 

En tredje slutsats är att intressenter på den sociopolitiska arenan förhåller sig till en eventuell 

framtida gränshöjning för revision med grund i deras företrädarskap, utifrån deras ansvars-

tagande för de konsekvenser som avskaffandet av revisionsplikten medfört samt utifrån deras 

tillit till större företags redovisning. 

 

Liksom kring intressenternas ställningstagande kring revisionspliktens avskaffande ligger 

deras företrädarskap även till grund för hur de ställer sig till en eventuell framtida höjning av 

gränsvärdena. Svenskt Näringsliv och FAR som är privat företrädande är positiva till en fram-

tida höjning av gränsvärdena, båda eftersom de menar att det leder till bättre konkurrenskraft i 

Europa för de svenska aktiebolagen. Skatteverket och Bolagsverket som är statligt före-

trädande är som ovan nämnt styrda av lagar och regler vilket påverkar deras ställningstagande 

även i fråga om en höjning av gränsvärdena för revision. Utöver intressenternas företrädar-

skap har det även framkommit att deras ställningstagande i frågan påverkas av vilket ansvar 

de bär för de konsekvenser som avskaffandet av revisionsplikten medfört. FAR och Svenskt 
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Näringsliv är inte direkt ansvariga för att kvaliteten på redovisningen upprätthålls hos 

företagen, medan Skatteverket och Bolagsverket däremot är de i dagsläget med störst ansvar 

för detta. Ansvaret kan vara en delförklaring till att de två förstnämnda intressenterna är 

positiva till en framtida höjning av gränsvärdena medan de två sistnämnda förhåller sig 

neutralt till frågan. En anledning till att ingen av de valda intressenterna på den sociopolitiska 

arenan är direkt negativa till en framtida höjning av gränsvärdena kan förklaras med att de 

verkar ha en stor tillit till större företags redovisning, och därför menar att en höjning inte 

skulle innebära någon dramatisk skillnad från dagens läge.  

 

6.2 Studiens bidrag 
Vår studie bidrar till teori och litteratur på två sätt. För det första ger vår studie ett teoretiskt 

bidrag till förståelsen kring hur lagstiftning påverkas av intressentdynamik när det kommer till 

hur redovisningsnormer och redovisningsteori skapas. Vår studie visar tydligt att 

intressenterna på den sociopolitiska arenan påverkar och påverkas av lagstiftning kring 

redovisnining och revision, både sinsemellan och genom andra intressentgrupper och företag. 

Denna kunskap är viktig för att skapa förståelse för vad som påverkar lagstiftarna, samt vilka 

motiv de har till att genomföra lagändringar. 

 

För det andra ger studien förståelse för hur intressenter på den sociopolitiska arenan agerar 

och resonerar, i detta fall kring skattefel och revisionsplikt, vilket är ett underbeforskat 

område inom intressentteorin. Då dessa intressenter kan ha en ömsesidig påverkan på såväl 

varandras-, andra intressentgruppers- samt företagens arbete är denna förståelse viktig, inte 

bara för intressenterna på den sociopolitiska arenan, utan även för andra runt omkring dem. 

 

Studiens praktiska bidrag är insikten kring hur intressenter på den sociopolitiska arenan ser på 

skattefelets utveckling relaterat till revisionspliktens avskaffande. Våra resultat kring 

intressenternas motiv och ställningstagande i ämnet är till nytta för flera parter i samhället. 

För staten och lagstiftare är det viktigt att ha förståelse för, samt få en inblick kring, hur olika 

uppfattningar kring skattefelet och revisionsplikten formar intressenternas inställningar, både i 

nuvarande kontext och i framtiden, för att veta hur de ska agera vid framtida lagändringar. För 

företag och andra intressenter är våra resultat betydelsefulla då det hjälper dessa parter att 

sätta sitt eget arbete i ett större sammanhang, exempelvis för att se hur deras respektive arbete 

påverkar och påverkas av redovisning och revision, som vidare påverkar intressenterna på den 

sociopolitiska arenan.  

 

Studiens valda intressenter var samtliga instanser som var med i utredningen kring 

revisionspliktens avskaffande 2010, därav bidrar denna studie även till en uppföljning kring 

deras motiv och ställningstagande kring revisionsplikten och skattefel idag, vilket kan vara av 

intresse inför utredningen om en framtida höjning av gränsvärdena som ska göras under 2015.  

 

6.3 Förslag till fortsatt forskning 
I framtida forskning hade det varit intressant att studera fler intressentgrupper på den socio-

politiska arenan, exempelvis media och staten, för att utöka kunskapen om vad som påverkar 
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deras ställningstagande och agerande kopplat till revisionsplikt och skattefel, och därigenom 

se om våra resultat går att styrka eller om de kan utvecklas ytterligare. 

 

Det hade även varit intressant att, om höjningen av gränsvärdena för revisionplikt 

aktualiseras, genomföra en liknande studie för att se om intressenternas åsikter och ställnings-

taganden kring skattefelet skulle påverkas på samma sätt som efter första lagändringen eller 

om det skulle vara annorlunda. 

 

Ytterligare en intressant aspekt hade varit att studera intressenter på den sociopolitiska arenan, 

fast kopplat till ett annat ämnesområde än revision och skattefel. I ett sådant fall hade det varit 

intressant att se om ämnet har inverkan på resultaten kring vad som påverkar och driver 

intressenter på den sociopolitiska arenan.  



51 

 

Referenser 
 

Anderson. Crow., D. (2008). Stakeholder behavior and legislative influence: A case study of 

recreational water rights in Colorado. The social science journal, 45, 646-658. 

 

Andriof, J., Waddock, S. & Husted, B. (2002). Unfolding stakeholder thinking, Volume 1: 

Theory, responsibility and engagement. Sheffield: Greenleaf publishing. 

 

Ayres, L., Kavanaugh, K. & Knafl, K. A. (2003). Within-case and across-case approaches to 

qualitative data analysis. Qualitative health research, 13 (6), 871-883. 

 

Backman, J. (2008). Rapporter och uppsatser. Lund: Studentlitteratur. 

 

Baxter, P. & Jack, S. (2008). Qualitative case study methodology: Study design and 

implementation for novice researchers. The qualitative report, 13 (4), 544-559. 

 

Bolagsverket (2012). Pressemeddelande: Sämre kvalitet på årsredovisningar och fler 

förseningsavgifter. Nedladdad februari 2, 2015, från Bolagsverkets hemsida. 

Webbsida: http://bolagsverket.se/om/oss/press/meddelanden/2012/samre-kvalitet-pa-

arsredovisningar-och-fler-forseningsavgifter-1.7596 

 

Bolagsverket (2015a). Om oss. Nedladdad april 8, 2015, från Bolagsverkets hemsida. 

Webbsida: http://bolagsverket.se/om/oss  

 

Bolagsverket (2015b). Revisionsberättelse – aktiebolag. Nedladdad februari 3, 2015, från 

Bolagsverkets hemsida. 

Webbsida: 

http://www.bolagsverket.se/ff/foretagsformer/aktiebolag/arsredovisning/revisionsberattelse/be

rattelse-1.3313 

 

Boshkoska, M. (2015). The agency problem: Measures for its overcoming. International 

journal of business and management, 10 (1), 204-209. 

 

Carey, P., Knechel, W. R., & Tanewski, G. (2013). Costs and benefits of mandatory auditing 

of for-profit private and not-for-profit companies in Australia. Australian accounting review, 

23 (1), 43-53.   

 

Carrington, T. (2010). Revision. Malmö: Liber AB.  

 

Collis, J. (2010). Audit exemption and the Demand for Voluntary Audit: A comparative study 

of the UK and Denmark. International Journal of Auditing, 14, 211-231.  

 

Deegan, C., & Unerman, J. (2011). Financial accounting theory. Berkshire: McGraw-Hill 

Higher Education. 



52 

 

 

Dubois, A. & Gadde, L. E. (2002). Systematic combining: An abductive approach to case 

research. Journal of business research, 55, 553-560. 

 

Ejvegård, R. (2009). Vetenskaplig metod. Lund: Studentlitteratur. 

 

Ekonomifakta (2010). Skatter helt enkelt. Nedladdad 22 april, 2015, från Ekonomifaktas 

hemsida.  

Webbsida: http://www.ekonomifakta.se/sv/Artiklar/2010/November/Skatter-helt-enkelt/ 

 

FAR (2015a). Godkänd revisor med examen – auktoriserad efter 1 juni 2013. Nedladdad 

februari 3, 2015, från FARs hemsida. 

Webbsida: http://www.far.se/Du-i-din-yrkesroll/Revisor/Nyheter/Godkand-revisor-med-

examen--auktoriserad-efter-1-juni-2013/ 

 

FAR (2015b). Om oss – Branschorganisationen för redovisningskonsulter, revisorer och 

rådgivare. Nedladdad april 8, 2015, från FARs hemsida. 

Webbsida: http://www.far.se/Om-oss/  

 

FAR (2015c). Vision och uppdrag. Nedladdad april 8, 2015, från FARs hemsida. 

Webbsida: http://www.far.se/Om-oss/Vision-och-vardegrund/  

 

Fassin, Y. (2009). The stakeholder model refined. Journal of business ethics, 84, 113-135. 

 

Fassin, Y. (2012). Stakeholder management, reciprocity and stakeholder responsibility. 

Journal of business ethics, 109 (1), 83-96. 

 

Freeman, E. (1984). Strategic management: A stakeholder approach. Pitman: Boston. 

 

Haig, B. D. (2005). An abductive theory of scientific method. Psychological methods, 10 (4), 

371-388. 

 

Hill, C. W. & Jones, T. M. (1992). Stakeholder–agency theory. Journal of management 

studies, 29 (2), 131-154. 

 

Husted, B. (2007). Agency, information, and the structure of moral problems in business. 

Organization Studies, 28 (02), 177-195. 

 

Jacobsen, D. I. (2002). Vad, hur och varför? Om metodval i företagsekonomi och andra 

samhällsvetenskapliga ämnen. Lund: Studentlitteratur. 

 

Kujala, J., Heikkinen, A. & Lehtimäki, H. (2012). Understanding the nature of stakeholder 

relationships: An empirical examination of a conflict situation. Journal of business ethics, 109 

(1), 53-65. 



53 

 

 

Kvale, S. & Brinkmann, S. (2009). Den kvalitativa forskningsintervjun. Lund: 

Studentlitteratur. 

 

Lipscomb, M. (2012). Abductive reasoning and qualitative research. Nursing philosophy, 13, 

244-256. 

 

Magureanu, G. (2011). Considerations on tax evasion. Romanian economic and business 

review, 6 (4), 55-58. 

 

Mattsson, P. & Örtenblan, A. (2008). Smått och gott: om vetenskapliga rapporter och 

referensteknik. Lund: Studentlitteratur. 

 

Merriam, S. B. (1994). Fallstudien som forskningsmetod. Lund: Studentlitteratur. 

 

Parmar, B. L., Freeman R. E., Harrison, J. S., Wicks, A. C., Purnell, L. & De Colle, S. (2010). 

Stakeholder Theory: The state of the art. The Academy of management annals, 4 (1), 403-445. 

 

Patel, R. & Davidson, B. (2011). Forskningsmetodikens grunder. Att planera, genomföra och 

rapportera en undersökning. Lund: Studentlitteratur. 

 

Post, J. E., Preston, L. E. & Sachs, S. (2002). Managing the extended enterprise: The new 

stakeholder view. California management review, 45 (1), 6-28. 

 

Regeringen (2010). Proposition: En frivillig revision. Nedladdad januari 30, 2015, från 

regeringens hemsida.  

Webbsida: http://www.regeringen.se/content/1/c6/14/43/17/bd6f4a23.pdf 

 

Regeringen (2013). Pressmeddelande: Satsningar för fler jobb i små och växande företag. 

Nedladdad februari 3, 2015, från Regeringens hemsida.  

Webbsida: http://www.regeringen.se/sb/d/17651/a/222090 

 

Revisorsnämnden (2015). Bli revisor. Nedladdad februari 3, 2015, från Revisorsnämndens 

hemsida.  

Webbsida: http://www.revisorsnamnden.se/rn/bli_revisor.html 

 

Roberts, W. R. & Mahoney, L. (2004). Stakeholder conceptions of the corporation: Their 

meaning and influence in accounting research. Business ethics quarterly, 14 (3), 399-431.  

 

Ruhnke, K. & Schmidt, M. (2014). Changing the institutional framework of statutory audit: 

internal stakeholders’ perceptions of the associated benefit and costs. European accounting 

review, 12, 1-21. 

 



54 

 

Skatteverket (2005). Rätt från början – forskning och strategier. Nedladdad februari 4, 2015, 

från Skatteverkets hemsida.  

Webbsida: 

http://www.skatteverket.se/download/18.612143fd10702ea567b80002571/rapport200501.pdf 

 

Skatteverket (2008). Skattefelskarta för Sverige – Hur togs den fram och hur kan den 

användas? Nedladdad februari 4, 2015, från Skatteverkets hemsida. 

Webbsida: 

http://www.skatteverket.se/download/18.6704c7931254eefbe718000349/rapport200801skatte

felskarta.pdf 

 

Skatteverket (2014a). Pressmeddelande: Mycket talar för att skattefelet har minskat. 

Nedladdad februari 2, 2015, från Skatteverkets hemsida. 

Webbsida: 

http://www.skatteverket.se/omoss/press/pressmeddelanden/riks/2014/2014/skatteverketmycke

ttalarforattskattefeletharminskat.5.5c88598914352927a42142d.html 

Skatteverket (2014b). Resultat från de årliga undersökningarna 2014. Nedladdad januari 27, 

2015, från Skatteverkets hemsida.  

Webbsida: 

http://www.skatteverket.se/download/18.3f4496fd14864cc5ac9fb3a/1418644458067/Resultat

+fr%C3%A5n+de+%C3%A5rliga+unders%C3%B6kningarna+2014.pdf 

 

Skatteverket (2014c). Skattefelets utveckling i Sverige 2007-2012. Nedladdad januari 27, 

2015, från Skatteverkets hemsida. 

Webbsida:  

http://www.skatteverket.se/download/18.5c88598914352927a4215e6/1389176760118/Rappo

rt_Skattefelets+utveckling+i+Sverige+2007_12.pdf 

 

Skatteverket (2015a). Om Skatteverket. Nedladdad april, 8, 2015, från Skatteverkets hemsida. 

Webbsida: 

http://www.skatteverket.se/omoss/omskatteverket.4.65fc817e1077c25b832800015922.html  

 

Skatteverket (2015b). Skattefelet. Nedladdad februari 4, 2015, från Skatteverkets hemsida. 

Webbsida: 

http://www.skatteverket.se/omoss/omskatteverket/beskattningsverksamheten/skattefelet.4.785

6a2b411550b99fb7800085636.html 

 

Skatteverket (2015c). Tillsyns- och kontrollbesök. Nedladdad februari 5, 2015, från 

Skatteverkets hemsida. 

Webbsida: 

https://www.skatteverket.se/foretagorganisationer/foretagare/kassaregister/tillsynskontrollbes

ok.4.69ef368911e1304a62580008738.html 

 



55 

 

SOU 2008:32. Statens offentliga utredning (2008). Avskaffandet av revisionsplikten för små 

företag. Nedladdad januari 30, 2015, från Regeringens hemsida 

Webbsida: http://www.regeringen.se/content/1/c6/10/21/24/04afd0c4.pdf 

 

Svenskt Näringsliv (2015). Om Svenskt Näringsliv. Nedladdad april 8, 2015, från Svenskt 

Näringslivs hemsida. 

Webbsida: http://www.svensktnaringsliv.se/om_oss/  

 

Sveriges Riksdag (2010). Betänkande 2009/10:CU28 En frivillig revision. Nedladdad januari 

30, 2015, från Riksdagens hemsida.  

Webbsida:  http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Utskottens-

dokument/Betankanden/Arenden/200910/CU28/   

 

Sveriges Riksdag (2015). Riksdagen i samhället. Nedladdad maj 7, 2015. Från Riksdagens 

hemsida. 

Webbsida: http://www.riksdagen.se/sv/Sa-funkar-riksdagen/Riksdagen-i-samhallet/  

 

Thorell, P. & Norberg, C. (2005). Revisionsplikten i små aktiebolag. Nedladdad januari 30, 

2015, från Svenskt Näringslivs hemsida.  

Webbsida: 

www.svensktnaringsliv.se/multimedia/archive/00000/Revisionsplikten_i_sm__458a.pdf  

 

Timmermans, S. & Tavory, I. (2012). Theory construction in qualitative research: From 

grounded theory to abductive analysis. Sociological theory, 30 (3), 167-186. 

 

Upplysningscentralen (2014). Pressmeddelande: 4 av 5 nystartade aktiebolag väljer bort 

revisor - försämrad kvalitet på boksluten. Nedladdad februari 2, 2015, från FARs hemsida.  

Webbsida: 

http://www.far.se/PageFiles/14031/4%20av%205%20nystartade%20aktiebolag%20har%20va

lt%20bort%20revisor%20nov%202014.pdf 

 

Verdeyen, V., Put, J. & van Buggenhout, B. (2004). A social stakeholder model. International 

journal of social welfare, 13, 325-331. 

 

Voinov, A. & Bousquet, F. (2010). Modelling with stakeholders. Environmental Modelling & 

Software, 25 (11), 1268-1281. 

 

Öhman, P. & Wallerstedt, E. (2012). Audit regulation and the development of the auditing 

profession: The case of Sweden. Accounting History, 17 (2), 241-257. 

 

  



56 

 

Bilagor 

Bilaga 1- Intervjuguide 

 

Allmänt 

1. Berätta kort om dig själv och din yrkesroll  

 

Revisionsplikt och gränsvärden 

2. Kommer ni i kontakt med revision i ert arbete? Hur? 

3. Vad tycker ni om att revisionsplikten inte gäller för alla aktiebolag?  

4. Vad tycker ni om de nu gällande gränsvärdena? 

 

Syn på förändring och ställningstagande 

5. Vad tror ni att konsekvenser har blivit efter avskaffandet? Varför tror ni det? 

6. Har ni märkt några konsekvenser i ert arbetsliv?  

7. Tror ni att det har påverkat företagen? Hur? 

8. En framtida höjning av gränsvärdena diskuteras, vad tycker ni om en sådan höjning? 

Varför? 

 

Skattefel 

9. Har du något att tillägga så här långt? 

10. Tror ni att avskaffandet har påverkat företagens redovisning? Hur tror ni att det skulle 

bli efter ytterligare en höjning? 

11. Tror ni att avskaffandet har påverkat hur företagen redovisar sin skatt? Hur? 

 

Avslut 

12. Finns det något du skulle vilja tillägga? 

13. Har du några frågor till oss? 

14. Får vi lov att återkomma om vi skulle ha ytterligare frågor eller funderingar? 
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