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Abstract 
 

Every year, Sweden loses about 19 billion dollars in untaxed earnings out of black labor 

and this amount represents a significant part out of the Swedish economy.  

 

There is a proposal about the audit requirement for the small companies to be abolished, 

which may enter at July 1, 2010. This proposal creates both advantages and 

disadvantages and that the small companies have an opportunity to choose the audit- and 

accounting services they consider themselves to be in need of, and there is also a risk that 

the black labor may increase. The purpose of this essay is to study how economic crime, 

in view of black labor, will be affected if the audit requirement for small companies will 

be abolished and highlight the views of the companies which concerns unannounced 

visits and other measures to prevent black labor. 

 

Based on a hermeneutic perspective and a qualitative technique of collecting information 

the purpose of the essay have been fulfilled by a number of interviews including 

“Skatteverket”, “Ekobrottsmyndigheten” and six small companies which are active in 

industries like hairdressing, construction and restaurant. Furthermore, this empirical 

information was connected with the theoretical information which became the basis for 

the conclusions of the study.  

 

The conclusions that have been identified are produced by an analysis about what might 

happen if the proposal comes into force. There are different opinions about how the 

society will be affected out of the proposal, however, the majority of the respondents 

presumes that the black labor will increase. The society has also a positive attitude that 

“Skatteverket” shall increase the unannounced visits in Sweden which significantly can 

reduce the black labor. 
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II 

Sammanfattning 
 

Varje år förlorar Sverige cirka 133 miljarder kronor på obeskattade arbetsinkomster i 

form utav svartarbete och det här beloppet utgör en betydande del utav Sveriges ekonomi.  

 

Det finns ett förslag om att revisionsplikten för små aktiebolag skall avskaffas vilket kan 

komma att vinna laga kraft den första juli år 2010. Det här förslaget medför således både 

för- och nackdelar, dels att de små aktiebolagen har en möjlighet att välja vilka revisions- 

och redovisningstjänster de anser sig vara i behov utav och dels att det existerar en risk 

att skattebedrägerierna ökar. Syftet med uppsatsen är då att studera hur den ekonomiska 

brottsligheten, med hänsyn till svart arbetskraft, kommer att påverkas om revisionsplikten 

för små företag avskaffas samt att lyfta fram företagens åsikter angående oannonserade 

besök och andra åtgärder mot svartarbete. 

 

Utifrån ett hermeneutiskt synsätt och en kvalitativ datainsamlingsteknik har uppsatsens 

syfte uppfyllts genom att ett antal intervjuer har ägt rum med Skatteverket, 

Ekobrottsmyndigheten och sex mindre aktiebolag inom restaurang-, bygg- samt 

frisörbranschen. Vidare har den här empirin sammanlänkats med relevant teoretisk 

information som låg till grund för studiens slutsatser.   

 

De slutsatser som har identifierats är framtagna genom en analys om vad som kan komma 

att ske om förslaget går igenom. Det föreligger delade meningar om hur samhället 

kommer att påverkas utav förslaget dock förutspår flertalet respondenter att 

skattebedrägerierna kommer att öka. Samhället har vidare en positiv inställning till att 

Skatteverket skall utöka de oannonserade besöken i Sverige vilket kan reducera 

skattefusket markant.   
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III 

Förord 
 

 

Vi vill inleda med att ge ett stort tack till Ronny Bäckstrand och Ove Jäverfelt som har 

tagit sig tid till att ge oss betydande information till studien.  

Era kunskaper och erfarenheter är det som har gjort att studien varit genomförbar. 

 

Även alla små aktiebolag som vi har besökt under studiens gång skall ha ett mycket stort 

tack då de har givit oss en bredare bild utav verkligheten i Borås Stads näringsliv. 

 

Till sist vill vi tacka vår handledare Håkan Javefors som har visat ett stort intresse och 

varit en hjälpande hand under uppsatsens arbetsgång.  

 

 

 

Erika Alfredsson & Anna Stadin  
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1 Inledning 
 

 

I kapitlet som följer introduceras läsaren till uppsatsens ämnesområde, vilket är de 

konsekvenser som kan komma att uppstå om revisionsplikten för små företag avskaffas 

med hänsyn till svartarbete.  Även syftet, målgruppen och dispositionen tas upp. 

 

 

1.1 Bakgrund 

Bakgrunden till den här studien är en artikel som publicerades den 18 oktober 2006 i 

Svenska Dagbladet angående svart arbete i Sverige, Avskaffande av revisionsplikten för 

små företag, Statens offentliga utredningar (SOU), SOU 2008:32 samt artikeln ”Svårt 

komma åt svartjobb” som offentliggjordes i Svenska Dagbladet den 8 april 2009. 

 

I Svenska Dagbladets artikel från 2006 framgick det via en undersökning att cirka 

800 000 personer har medvetet varit i kontakt med den svarta marknaden vilket utgör 

cirka nio procent utav den svenska befolkningen. När jämförelse mellan hur mycket som 

konsumeras i Sverige och hur mycket som redovisas i form utav löner har statistiken visat 

att obeskattade arbetsinkomster uppgår till 115-120 miljarder kronor. (Svenska 

Dagbladet) 

 

Förslaget om avskaffande utav revisionsplikten för små företag, som under uppsatsens 

gång kommer att refereras som SOU 2008:32, är beräknat att träda i kraft den 1 juli 2010 

och utredningen föreslår exempelvis att; 

 

 Endast fyra procent utav alla aktiebolag skall ha en plikt att utöva revision. 

 ”Idag är revisorn skyldig att granska hur revisionsklienten fullgjorts sin 

skyldighet att betala skatt om det förekommit brott i revisionsklientens 

verksamhet. I förekommande fall skall revisorn anmärka på eller anmäla 

missförhållanden. Utredningen föreslår att dessa bestämmelser upphävs.” 

 Förslagets ekonomiska effekt kommer att leda till att företagens 

revisionskostnader minskar med 5,8 miljarder kronor om året.  

 

Om förslaget vinner laga kraft är utredningen beredd på både positiva och negativa 

effekter. De eventuella positiva effekterna kan bland annat vara att de små företagen har 

en frihet att välja vilka revisions- och redovisningstjänster de har behov utav samt att 

kostnaderna för de här tjänsterna minskar. Däremot kan det förekomma negativa effekter 

såsom att skattefusket ökar och den ekonomiska brottsligheten vidgas, vilket även 

Skatteverket och Ekobrottsmyndigheten anser. (SOU 2008:32, s. 13f)  

 

Enligt artikeln ”Svårt komma åt svartjobb” i Svenska Dagbladet har Skatteverket utfört 

ett projekt om att komma åt svart arbete där en slutsats uppdagades att de vill utföra 

oannonserade besök hos företag för att komma åt svart arbete. Enligt Jens Hoffman, VD 
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på byggföretaget Dipart, “är det viktigt att regeringen ger myndigheterna de verktyg som 

krävs för att de skall kunna göra sitt jobb.” (Svenska Dagbladet) 

1.2 Problemdiskussion 

 

Vi definierar svartarbete som arbetsinkomster som inte beskattas enligt svensk lag, allt 

från barnpassning till skattebedrägeri inom företag. Eftersom var nionde person i Sverige 

utför eller har utfört någon form utav svartarbete anser vi att ämnet är relevant att utföra 

en studie på för det svenska samhället. 

 

Som de flesta vet kan svartarbete förekomma inom olika relationer såsom mellan 

näringsidkare och konsument, arbetsgivare och arbetstagare samt mellan privatpersoner 

och det kan förekomma olika konsekvenser då svartarbete utövas. Då svartarbete 

tillämpas mellan näringsidkare och konsument, anser vi, att följden kan bli utebliven 

garanti då ett kvitto på det utförda arbetet inte överlämnas samt att traditionen utav 

produkten inte sker. Konsumenten kan inte ställa näringsidkaren till svars då ord står mot 

ord vid en tvist samt att båda parterna har brutit mot lagen på ett eller annat vis.  

 

Vid beaktning utav relationen mellan arbetsgivare och arbetstagare, där arbetstagaren 

arbetar svart, kan det uppstå komplikationer om det exempelvis sker en fysisk skada på 

en arbetsplats då inga försäkringar täcker olyckan. En annan risk i det här förhållandet är 

uteblivna löneutbetalningar samt att det inte finns några lagar som stödjer båda parternas 

handlande. Många arbetsgivare och arbetstagare kan dock se ett flertal fördelar med att 

utöva svartarbete då exempelvis arbetstagaren erhåller en lön där inga skattereduceringar 

har utförts samt att arbetsgivaren inte har några sociala avgifter att bekosta. Eftersom det 

inte finns någon lagstiftning som stödjer det här handlandet så ger den här inställningen 

en fördelaktig effekt så länge det inte förkommer någon komplikation för arbetstagaren 

eller arbetsgivaren, menar vi. 

 

Om vi ser ur landets synvinkel har svartarbete en stor negativ effekt då en stor del utav 

Sveriges optimala skatteinkomst faller bort. Den här inkomsten används för att invånarna 

skall få tillgång till fri tandvård till och med 20 år, fri undervisning med mera vilket visar 

att hela landets befolkning påverkas att den här inkomsten minskar. För att förhindra 

minskad inkomst måste all arbetskraft ske legalt, menar vi. Det här kan dock bidra till 

negativa effekter då en stor mängd utav de mindre företagen kommer att försvinna från 

marknaden, exempelvis inom restaurang-, frisör- och byggbranschen, om allt svartarbete 

reduceras. Vi anser att om en produkt är tillräckligt attraktiv är det inte nödvändigt för 

organisationerna att använda sig utav svart arbetskraft på grund utav att samhället är 

beredd att betala priset i den existerande marknaden. Med det här menar vi att de negativa 

effekterna inte behöver vara större än de positiva om det ses i ett långsiktligt perspektiv.     

 

Enligt SOU 2008:32, s. 13 har samtliga aktiebolag i dagsläget skyldighet att revidera sin 

organisations olika pengaflöden på ett tillförlitligt sätt med hjälp utav en godkänd eller 

auktoriserad revisor. Om SOU 2008:32 vinner laga kraft kommer förhållandena, enligt 

förslaget, den 1 juli år 2010 för små företag att te sig annorlunda då endast fyra procent 

utav samtliga aktiebolag kommer att ha revisionsplikt. Med det här som grund anser vi att 
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andelen svartarbete i framtiden kommer att öka signifikant då det, för de små företagen, 

finns möjlighet att undgå ansvaret att driva organisationen legalt då de har en 

valmöjlighet att använda sig utav de redovisnings- och revisionstjänster de har behov 

utav. SOU 2008:32 menar att om ett företag väljer att använda sig utav en revisor har hon 

en skyldighet att revidera företaget på ett probat sätt, dock har hon ingen förpliktelse att 

anmärka på eller anmäla missförhållanden. Det här styrker vårt resonemang angående en 

ökad ekonomisk brottslighet med beaktande utav svartarbete. 

 

Artikeln ”Svårt komma åt svartjobb” i Svenska Dagbladet tar upp ett sätt att kunna 

förhindra svartarbete genom att Skatteverket utför oannonserade besök hos de små 

företagen. Om våra aningar angående en ökad svart marknad aktualiseras anser vi att de 

små företagen, som då inte kommer att ha en revisionsplikt, måste på ett eller annat vis 

kontrolleras för att Sverige skall kunna hålla svartarbetet på en acceptabel nivå.  

1.2.1 Forskningsfråga 

 

Med utgångspunkt i ovanstående text har forskningsfrågan formulerats som följande;  

 

 Hur förmodas samhället i Sjuhärad se ut om revisionsplikten för små företag 

avskaffas med hänsyn till svart arbetskraft och hur kan vi förhindra att en 

signifikant ökning utav den svarta marknaden sker? 

 

För att kunna operationalisera huvudfrågan kommer vi att använda oss utav följande 

delfrågor; 

  

o Hur ser Skatteverket och Ekobrottsmyndigheten på om revisionsplikten för 

små aktiebolag avskaffas? 

 

o Vad anser de två omnämnda organisationerna om att Skatteverket utför 

oannonserade besök hos företag? 

 

o Hur förhåller de små aktiebolagen sig till att revisionsplikten troligtvis 

kommer att avskaffas samt vad anser de om att Skatteverket vill utföra 

oannonserade besök i en större utsträckning?   

 

1.3 Syfte 

 

Syftet med uppsatsen är att beskriva hur den ekonomiska brottsligheten, med hänsyn till 

svart arbetskraft, förmodas påverkas om revisionsplikten för små företag avskaffas samt 

att lyfta fram företagens åsikter angående oannonserade besök och andra åtgärder mot 

svartarbete. 
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1.4 Avgränsning 

 

Kandidatuppsatsen kommer att vara koncentrerad på de konsekvenser på svartarbete som 

avskaffandet utav revisionsplikten för små företag kan bidra till med hänsyn till 

förändringen utav svartarbete. Uppsatsen är även avgränsad till Skatteverkets förslag på 

oannonserade besök hos företag som en åtgärd för den eventuella ökningen utav 

svartarbete.  

1.5 Målgrupp 

 

Kandidatuppsatsen riktar sig huvudsakligen till de organisationer som innehar ett intresse 

för det här ämnesområdet exempelvis Skatteverket, Ekobrottsmyndigheten, Regeringen 

samt små aktiebolag.    

1.6 Disposition 

 

Kapitel 2 – Metod 

I det här kapitlet framförs de metoder som används vid forskningen såsom 

undersökningsmetod och tillvägagångssätt samt att giltighetsanspråk, struktur för 

intervjuer och datainsamling diskuteras utifrån förhållningssättet. 

 

Kapitel 3 – Teoretisk referensram 

Historik om Sveriges beskattningssystem och utvecklingen genom åren presenteras i det 

här kapitlet samt den lagstiftning som tillämpas vid skattebrott. Därefter kommer 

förslaget om avskaffandet utav revisionsplikten frambringas.   

 

Kapitel 4 - Empiri 

De utförda intervjuerna med adekvata kontaktpersoner på Skatteverket och 

Ekobrottsmyndigheten redogörs i det här kapitlet samt de intervjuer som har ägt rum med 

aktuella företag inom restaurang-, frisör- och byggbranschen.  

 

Kapitel 5 - Analys 

Analysen kommer att ske utifrån de valda metoderna, den teoretiska referensramen samt 

den empiriska informationen.  

 

Kapitel 6 - Slutsats 

Såsom avslutning kommer slutsatser presenteras med utgångspunkt i uppsatsens 

frågeställningar som parallellt diskuteras med den utförda analysen. 
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2 Metod 
 

 

I det här kapitlet diskuteras olika metoder som används till studien. Även intervjuer och 

källdiskussion kommer bland annat att tas upp. 

 

2.1 Vetenskapligt förhållningssätt 

 

Det förekommer två aktuella förhållningssätt inom samhälls- och naturvetenskaplig 

forskning vilka är positivism och hermeneutik. De här synsätten kan betraktas som 

radikalt avvikande ifrån varandra men har även likheter vilket bidrar till att det är 

komplext att förhålla sig till det ena paradigmet, (Patel och Davidsson 2003 s.26).   

 

Enligt Patel och Davidsson (2003 s.26ff) är positivismens grundare Auguste Comte och 

han menade att den kunskap som söks vilar på sinneserfarenheten samt att 

forskningsresultatet skall vara helt oberoende utav vem som genomförde undersökningen. 

Med stöd utav Olsson och Sörensen (2001 s.100ff) innebär hermeneutik att forskaren 

studerar kommunikation, språk och tolkning utav olika texter. Vidare nämner de Den 

hermeneutiska spiralen vilken beskriver delarnas och helhetens förhållande till varandra 

som leder till en sannolik tolkning vilken uppenbaras genom en växelverkan mellan 

delarna och helheten.       

 

Den här studien vilar på ett hermeneutiskt synsätt på grund utav att de insamlade 

empiriska materialen analyserades och tolkades för att en fördjupad förståelse skulle 

uppdagas. För att det här skulle möjliggöras urskiljdes enskilda delar ur en helhet och 

därefter undersöktes delarnas förhållanden med varandra samt till helheten.  

2.2 Vetenskaplig undersökningsmetod 

 

Det finns olika sätt att analysera material på vilka skiljer sig beroende på vilken egenskap 

informationen har samt vilken form utav kunskap studien skall innehålla. Två centrala 

analystekniker som används i hög grad är kvalitativa och kvantitativa data vilka innebär 

att metoderna behandlar mjuk respektive hård information. Enligt Patel och Davidsson 

(2003 s. 28) är syftet med beteckningarna kvalitativ och kvantitativ information att 

generera, bearbeta och analysera informationen som samlats in.  

2.2.1 Kvalitativa- och/eller kvantitativa data 

Den kvalitativa analystekniken innebär att data behandlas exempelvis i form utav 

personintervjuer, olika slag utav anteckningar samt mötesreferat. Däremot behandlar den 

kvantitativa metoden data som förslagsvis återspeglas i bilder, föremål samt siffror. Det 

förekommer distinktioner mellan de omnämnda analysteknikerna som exempelvis att den 
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kvalitativa metoden är mer tidskrävande samt att den kvantitativa metoden oftast är mer 

trovärdig och objektiv, (Andersen 1998 s. 48, 179).  

 

Den avgörande faktorn för vilken teknik som huvudsakligen kommer att användas är hur 

undersökningsproblemet är formulerat. Om intresset är att finna svar på vad skillnaden är 

mellan två faktorer är den kvantitativa tekniken lämplig där statistiska bearbetnings- och 

analysmetoder är centrala delar. Är syftet däremot att tolka och förstå upplevelser och 

mönster i samhället är den kvalitativa metoden adekvat (Patel och Davidsson 2003 s.14). 

 

Utefter den informationen i ovanstående stycken har det empiriska materialet framförallt 

analyseras utifrån en kvalitativ metod då vi var integrerade i insamlingsprocessen genom 

personintervjuer vilket gav en djupare förståelse utav uppsatsämnet.         

2.3 Forskningsansats 

 

Det förekommer olika metoder för att kunna relatera teori och empiri med varandra vilka 

är deduktion, abduktion och induktion. Den förstnämnda metoden, deduktion, kallas även 

för bevisföringens väg då arbetssättet utgår från allmänna principer och befintliga teorier 

som därefter skall resultera i specifika slutsatser i empirin. Abduktion är ett 

växelverkande samspel mellan deduktion och induktion som fortskrider tills teorin är 

modifierad så att den tillfredsställer verkligheten. Begreppet induktion är en 

erfarenhetsgrundad ansats som även kallas för upptäckandets väg där forskaren skall utgå 

från specifika delar till en generell kunskap om teorin. (Patel och Davidsson 2003 s.23ff)  

 

Vår studies slutledningsmetod är uppbyggd utifrån en induktiv ansats då vi utgick ifrån 

enskilda erfarenheter, från de olika informationskällorna, till en helhet där vi formulerade 

en teori. Upptäckandets väg var det mest optimala för vårt problem. 

2.4 Datainsamling 

 

Vid en undersökning kan insamlad data komma ifrån olika informationskällor beroende 

på forskarens medverkan vid insamlingen. Begreppet primärdata aktualiseras när 

forskaren eller hans medarbetare medverkar vid insamlingsprocessen och sekundärdata 

benämns den information som andra personer har samlat in. (Andersen 1998 s. 150) 

 

2.4.1 Primärdata 

Den primärdata som användes i den aktuella studien omfattar personintervjuer med 

adekvata kontaktpersoner som innehar information om uppsatsens ämnesområde. 

Intervjuerna ägde rum med Ove Jäverfelt på Ekobrottsmyndigheten samt Ronny 

Bäckstrand på Skatteverket i Borås. Vi intervjuade även sex olika små aktiebolag inom 

restaurang-, frisör- samt byggbranschen inom Sjuhärad. 
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2.4.2 Sekundärdata 

Den sekundärdata som vi använde oss utav var bland annat olika lagstiftningar som 

tillämpas inom svart arbetskraft samt SOU 2008:32 ”Avskaffande utav revisionsplikten 

för små företag”.  

2.5 Intervjuer  

 

Intervju är en teknik för att inhämta information vilka byggs på frågeställningar. I de 

flesta fall är intervjuerna personliga då en möteskonversation sker mellan två eller flera 

parter. (Patel och Davidsson 2003 s.69) 

 

Det finns olika typer utav intervjuer vilka är ostrukturerade, semistrukturerade eller 

strukturerade. Den förstnämnda formen innebär att frågeföljden och formuleringen inte 

är förutbestämt, de påverkas utav situationen och respondentens svar. Semistrukturerade 

intervjuer syftar till att ge respondenterna samma chans att framföra sin åsikt om 

frågeställningen. Det är då viktigt att frågeställningarnas svarsmöjligheter är öppna samt 

att samtliga respondenter får samma frågor. Sist men inte minst kan en intervju vara utav 

en strukturerad karaktär vilket innebär att arrangerandet utav frågeställningarna samt dess 

formulering fastställs innan intervjutillfället. Det är även här viktigt att alla 

frågeställningar ställs till samtliga respondenter samt att genmälen sammanställs i 

kategorier vilket förenklar för forskaren att analysera. (Kvalitativ metod)  

 

Den intervjuform vi använde oss utav var främst den semistrukturerade intervjuformen på 

grund utav att vi ville erhålla respondenternas, från Skatteverket och 

Ekobrottsmyndigheten, personliga åsikter för att få en bredare bild utav hur verkligheten 

ter sig då de arbetar för samma sak. Vid våra intervjuer ställdes samma frågeställningar 

till respondenterna i fråga samt att svarsmöjligheterna var öppna. Även de sex 

intervjuerna med de anonyma företagen var utav semistrukturerad karaktär dock fanns 

det ett inslag utav den strukturerade intervjutypen i samtliga intervjusituationer på grund 

utav att frågeställningarna var förutbestämda samt att svaren kategoriserades. 

Formuleringen utav våra frågeställningar uppkom efter att vi tagit del utav bland annat 

SOU 2008:32, dokument från Skatteverket samt Ekobrottsmyndigheten.    

2.5.1 Intervju med Skatteverket 

Den 24 april utfördes en intervju med Ronny Bäckstrand som är sektionschef för 

revisorerna på Skatteverket i Borås.   

2.5.2 Intervju med Ekobrottsmyndigheten 

En intervju med Ove Jäverfelt ägde rum den 23 april. Jäverfelt är åklagare på 

Ekobrottsmyndigheten i Borås. 

2.5.3 Intervjuer med sex företag i Sjuhärad 

För att kunna få en bild utav vad organisationer i Sjuhärad anser om att revisionsplikten 

avskaffas för små företag samt hur de förhåller sig till det eventuella införandet utav 

oannonserade besök, som Skatteverket kan komma att utföra, valde vi att intervjua sex 

aktiebolag som var centrala för den här forskningsfrågan. Vår avgränsning för de här 



 

 - 8 - 

företagen var inom tre olika branscher nämligen restaurang-, bygg- samt frisörbranschen, 

där tre intervjuer ägde rum inom den förstnämnda branschen, en intervju i byggbranschen 

samt två intervjuer inom frisörbranschen. Enligt Bäckstrand och Jäverfelt var de här tre 

de mest relevanta branscherna och respondenterna önskade att förbli anonyma. 

2.6 Giltighetsanspråk 

 

När forskare operationaliserar är de angelägna om att åstadkomma den mest optimala 

överensstämmelsen mellan de empiriska variablerna och de teoretiska begreppen. Två 

viktiga nyckelbegrepp som används för att resultera i en bra överensstämmelse är 

validitet och reliabilitet. (Andersen 1998 s.85) 

2.6.1 Validitet 

Validitet är förmågan hos ett mätinstrument att mäta rätt sak och innehåller begreppen 

relevans och giltighet. Relevansen visar hur väsentligt det empiriska materialet är för det 

aktuella problemet. Giltighet uppvisar hur bra den empiriska och teoretiska informationen 

stämmer överens med varandra. Det är svårt att sätta en definition på validitetsmåttet då 

förberedelser inför eventuell kritik samt att kunna argumentera för sina 

ställningstaganden är en viktig del. (Andersen 1998 s. 85)   

 

För att uppnå en hög relevans krävdes det exempelvis att frågeställningarna var rätt 

formulerade så att den tillfrågade svarade inom ramen för vårt ämnesområde. För att 

säkerhetsställa om uppsatsens innehåll var giltigt utfördes en analys utav intervjuerna 

med Jäverfelt och Bäckstrand för att se hur väl responsen överensstämmer med teorin 

ifrån Ekobrottsmyndigheten respektive Skatteverket.  

2.6.2 Reliabilitet 

Reliabilitet anger hur tillförlitligt det insamlade materialet är. Pålitligheten beror bland 

annat på hur information samlas in och bearbetas eftersom valet utav informationskälla 

har en stor betydelse för reliabiliteten. För att få en hög reliabilitet kan undersökningen 

utföras under ett flertal tillfällen för att säkerhetsställa resultatet. Ett annat sätt är att flera 

forskare utför samma undersökning som bör ge ett resultat som stärker reliabiliteten. 

Reliabilitet och validitet går hand i hand eftersom förutsättningen att informationen är 

tillförlitlig grundar sig i att den är relevant. (Johannessen och Tufte 2003 s. 28f) 

 

Vi anser att den information vi har erhållit ifrån Skatteverket och Ekobrottsmyndigheten 

var tillförlitlig eftersom de är experter inom ämnesområdet samt att de både internt och 

externt måste arbeta för att uppnå de krav som organisationerna i fråga har. Med det här 

som grund ansåg vi att de inte skulle tala osanning om något som inte är sekretessbelagt. 

Även SOU 2008:32 ansåg vi vara en trovärdig informationskälla då det är ett lagförslag 

som kommer att påverka hela Sverige om det träder i kraft.   
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2.7 Källdiskussion 

 

Enligt Patel och Davidsson (2003 s.64) innebär konceptet källkritik att forskaren skall 

förhålla sig kritisk till handlingarna för att kunna bedöma hur sannolik olika typer utav 

information är.  

 

Uppsatsens sekundärdata i form utav dokument från Ekobrottsmyndigheten, Skatteverket 

samt SOU 2008:32 ansågs inneha en hög relevans för problemet samt att de var 

tillförlitliga på grund utav att de två organisationerna existerar för att förhindra illegal 

arbetskraft i samhället samt att SOU 2008:32 är ett lagförslag.    
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3 Teoretisk referensram 
 

 

I den teoretiska referensramen presenteras grunden till Sveriges beskattningssystem och 

dess utveckling genom åren. Därefter följer olika lagstiftningar som tillämpas vid svart 

arbetskraft samt förslaget om avskaffande utav revisionsplikten för små företag.  

 

3.1 Grunden till beskattning 

 

Sverige har existerat som ett rike under en mycket lång tid men exakt när det svenska 

riket uppkom vet ingen. Däremot har det genom forskning framkommit att ända sedan 

den första gemensamma konungen, Olov Skötkonung, valdes vid 1000-talets början har 

den svenska staten drivit in skatter som gick till kungamaktens underhåll samt till 

krigstågen. (www.skatteverket.se)  

 

Ungefär tre sekel därefter var Sverige i ett finansiellt dilemma vilket resulterade i att 

extraskatter uppkom vilka indelades i gärdskatter och gälder. Den förstnämnda 

extraskatten betalades i varor och den andra i pengar. I början på 1400-talet infördes en 

skatt för varor och arbetsprestationer som kallades fyrmannagärden vilken innebar att 

fyra bönder tillsammans skulle överlämna ett nötkreatur, ett svin, två får, två gäss, fyra 

höns, 40 ägg, 40 lass ved, två pund smör, ett pund råg samt en mark hampa. Samtidigt 

skulle varje bonde utföra 24 arbetsdagar om året. (Ibid.) 

 

Innan Gustav Vasa tog över tronen var det oroligt under åren med både inre och yttre 

strider som nådde sin höjdpunkt i Stockholms blodbad år 1520. År 1523 valdes Gustav 

Vasa till Sveriges konung som skiljde sig markant från tidigare regenter i Sverige genom 

att skapa ordning och reda i landets finanser. När Gustav Vasas yngste son, Karl IX, 

regerade blev han tvungen att nästan årligen sammankalla riksdagen för att besluta om 

extraskatterna vilket medförde slutligen att riksdagen tog över det fullständiga ansvaret 

utav extraskatterna. (Ibid.)  

 

År 1613 upphörde kriget mellan Danmark och Sverige då Danmark krävde en 

lösensumma på Älvsborgs fästning vilket gjorde att den svenska staten var tvungna att 

kräva befolkningen på skatt. Befolkningen blev indelad i olika klasser där varje klass 

utdömdes att betala en viss summa skatt och det var lovat att avbetalningen skulle fortgå i 

fyra år men det dröjde hela sex år. Ungefär samtidigt som avbetalningen hade fullgjorts 

utarbetades en rad indirekta skatter för att ge staten de inkomster som behövdes på grund 

utav de ständigt återkommande krigen vilka påverkade den svenska ekonomin negativt. 

De indirekta skatterna utgick i form utav tullar och acciser vilket innebar att skatt lades 

på export- och importvaror respektive att skatt lades på tillverkning och försäljning utav 

varor. (Ibid.)  

 

 

http://www.skatteverket.se/
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Den svenska befolkningen var trött på alla krig och dess konsekvenser vilket även 

riksdagens ständer var men förlusten utav de baltiska och tyska landskapen medförde att 

landets skatteinkomster och diverse tullintäkter reducerades i Sverige. Det här medförde 

att år 1719 försökte ständerna lösa den ofantliga stadsskulden och en skatt infördes under 

namnet betalningsavgift vilken innebar att varje person betalade ett visst belopp, vilket 

var grunden till dagens löne- och betalningsavgift. (Ibid.)  

 

År 1809 - 1810 ville en dominerande andel utav befolkningen att ett nytt skattesystem 

skulle införas vilket resulterade i ett förslag till riksdagen. Bönderna hade dock valt ett 

dåligt tillfälle på grund utav att Sverige befann sig i en ansträngande ekonomisk situation, 

orsakat utav krigen. I det här stadiet föreslogs det att de allmänna extraskatterna skulle 

ersättas med en helt ny typ utav beskattning där en tilltagande inkomstbeskattning skall 

deklareras. Den extraskatten som tillämpades innan år 1809 bestod utav fem delar såsom 

löne- och inkomstskatt, överflödsavgift samt krigsskatt. Det här innebar att de olika 

extraskatterna påverkade en viss klass i samhället och inte påverkade den verkliga 

inkomsten för varje enskild person, som är aktuellt i dagens samhälle. Den nya skatten 

medförde att de fattiga invånarna inte påverkades i så stor utsträckning, ekonomiskt, som 

de mer förmögna invånarna. (Ibid.) 

 

När rösträtten infördes påskyndades en helt ny skattereform och år 1902 beslutades 

dagens skattesystem i riksdagen men det var inte förrän år 1928 som det gamla systemet 

försvann helt och hållet. (Ibid.) 

3.2 Lagstiftning och bestämmelser  

 

I följande delkapitel framförs en tanke varför vi medborgare betalar skatt, revisionens 

historik, lagar och bestämmelser vilka är relevanta för den här studien.  

3.2.1 Viljan att betala skatt 

Under 1997 fick riksskatteverket, enligt Rothstein (2003), in 98,7 procent utav de 

skattefaktureringar som gjordes till de svenska medborgarna. Vidare skriver Rothstein att 

medborgarna är beredda att betala skatt under vissa villkor. ”Dessa villkor var, menade 

jag, för det första att man levde under föreställningen att ”de flesta andra” nog betalade 

vad de skulle, och för det andra att mesta delen av pengarna användes till ändamål som 

man uppfattade som legitima.” Det här ligger till grund för att medborgarna förmodade 

att allmänheten betalade skatt vilket resulterade i att de själva betalade skatt. Det här 

innebär att skatteviljan och skattefusket beror på hur individer tror att andra individer 

handlar. Vidare grundar sig citatet på att de skattepengar som betalades in till 

Skatteverket i Stockholm inte stannade där utan användes till exempelvis barnbidrag, 

sjukvård, skolor, pensioner och så vidare, vilket insågs utav medborgarna.   

3.2.2 Skattebrottslagen 1971:69 (SBL)  

Idag finns ett straffrättsligt sanktionssystem vilket är till för att förhindra skattefusk i 

samhället vilket främst är den så kallade skattebrottslagen som uppkom år 1971. Den här 

lagstiftningen används huvudsakligen i samband med förfaranden vilka avser ett större 

belopp samt att det utförs uppsåtligen eller utav grov oaktsamhet. Lagstiftningen är 



 

 - 12 - 

vidare generellt tillämpbar på skatter och själva skattebrottet har idag utformats som ett 

farebrott med ett enhetligt subjektivt rekvisit vilket innebär, enligt Sven Martinger 

(2003), ett brott där redan risken som sådan för visst resultat kan vara straffbelagd 

exempelvis att skattedebiteringen är för låg och vårdslöshet i trafiken. 

3.2.3 Avskaffande utav revisionsplikten för små företag, SOU 2008:32  

Som är omnämnt tidigare har det tagits fram ett förslag att avskaffa revisionsplikten för 

små företag. Om det godkänns skall beslutet träda i kraft den första juli 2010 och det 

finns förhoppningar om att de aktuella aktiebolagen skall spara cirka 5,8 miljarder 

kronor per år. (SOU 2008:32 s. 22-23) 

3.2.3.1 Revisionens historik 

År 1895 infördes för första gången revision i svensk rätt genom 1895 års lag om 

aktiebolag. Det här innebar då att samtliga aktiebolag föreskrevs att utse en adekvat 

person som agerade granskare för styrelsens förvaltning och bolagets redovisningar dock 

krävdes ingen särskild kompetens på granskningsmannen. (SOU 2008:32, s. 71) 

 

För att kunna bekämpa ekonomisk brottslighet och annan oegentlighet som kan 

förekomma i samband med näringsverksamhet är det uppenbart att en effektiv och 

kompetent revision har en stor betydelse. Med det här som grund anser riksdagen att 

revisorn borde få vara mer aktiv i kampen för bekämpandet utav skattebrott med mera. 

Det ansågs att revisionen har sina naturliga brister med hänsyn till att dra fram den 

ekonomiska brottsligheten i ljuset samt att förhindra den på grund utav att revisionen 

framför allt är inriktad på den officiella redovisningen utav bolagets ställning och 

resultat. (SOU 2008:32, s. 73ff) 

 

För att revision skall kunna användas som en mer effektiv metod för att förhindra 

ekonomisk brottslighet föreslogs det att revisorerna skall kontrollera om bolaget uppfyller 

sina skyldigheter gentemot avgifts- och skatteförfattningar. De skall också, utöver den 

ingående granskningen, anmärka på olika brister i revisionsberättelsen. Det här förslaget, 

angående granskningen utav bolagets skyldigheter inom revisionen, medförde att en 

lagstiftning trädde i kraft under hösten 1984. Det har påpekats att det inte finns så stora 

möjligheter för en revisor att upptäcka medvetna defekter från bolagets sida vilket visar 

att en företagare har bra förutsättningar för att lyckas bedra sin revisor. (Ibid.) 

3.2.3.2 Definition utav små aktiebolag 

I dagens läge har samtliga små aktiebolag i Sverige, cirka 330 000 stycken, en skyldighet 

att använda sig utav en kvalificerad revisor, det här inkluderar även de aktiebolag som 

inte bedriver någon verksamhet. Om förslaget går igenom angående avskaffande utav 

revisionsplikten kommer skyldigheten att ha en kvalificerad revisor påverka en mindre 

andel aktiebolag än idag. De aktiebolag som påverkas utav det här förslaget är små 

aktiebolag vilka definieras enligt följande gränsvärden; 

 

 Omsättning < 50 miljoner kronor 

 Balansomslutning < 25 miljoner kronor 

 Medelantalet anställda < 50 personer 
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Det här innebär då att ett större aktiebolag bedrivs då omsättningen är större än 50 

miljoner kronor, balansomslutningen är större än 25 miljoner kronor samt att 

medelantalet anställda är mer än 50 stycken. Om fallet är sådant att två utav de 

omnämnda gränsvärdena för stora aktiebolag uppfylls anses det vara ett stort företag. 

(SOU 2008:32 s. 123) 

3.2.3.3 Argument för att förslaget skall accepteras 

Det existerar många bakomliggande skäl för avskaffandet utav revisionsplikten för små 

företag, enligt SOU 2008:32, s. 13, några utav dem omnämns nedan.  

 

Ett argument som har betonats i förslaget är de kostnader som de små och medelstora 

företagen har för redovisning och revision vilket har setts som en tung börda, enligt SOU 

2008:32, s.14. Om revisionsplikten avskaffas kommer företag att göra stora 

kostnadsbesparingar på grund utav att de har en frihet att välja de redovisnings- och 

revisionstjänster som de anser sig vara i behov utav. Det här kommer att medföra att 

priset på de tjänsterna minskar samtidigt som utbudet, utav de omnämnda tjänsterna, 

kommer att bli mer varierat. Den här utredningen måste finna ett gränsvärde på storleken 

på företagen som är svåra att manipulera, lätta att tillämpa samt ger en möjlighet att 

kunna jämföra företagen med andra organisationer internationellt. (Ibid.) 

 

Enligt SOU 2008:32 s.16 finns det olika gränsvärden för avskaffande utav 

revisionsplikten för småföretag som utredningen överväger, den undre och övre gränsen, 

vilka redovisas nedan. Det undre gränsvärdet kommer omfatta ungefär en tredjedel utav 

de 260 000 aktiebolag som är aktiva i Sverige idag. (Ibid.)  

 

Undre gränsvärdet; 

 Balansomslutning 1,5 miljoner kronor 

 Nettoomsättning 3 miljoner kronor 

 Antal anställda 3 stycken 

 

Övre gränsvärdet; 

 Balansomslutning 41,5 miljoner kronor 

 Nettoomsättning 83 miljoner kronor 

 Antal anställda 50 stycken 

 

Ett utav målen som utredningen vill uppnå är att företagens kostnader, som är knutna till 

revisionen, skall reduceras med en fjärdedel på tre år och med det som grund anser 

utredningen att gränsvärdet inte skall vara för snäv för de företag som undantas från 

revisionsplikten. I dagens läge resulterar tvånget att ha revision till stora och onödiga 

kostnader för vissa företag som inte har ett behov utav revision, såsom vilande 

aktiebolag. (SOU 2008:32 s. 16ff)  

 

Vidare skriver SOU 2008:32, s.16, att de företag som kommer att ligga på gränsen att 

vara ett stort företag kommer troligtvis ha ett starkt intresse att få hjälp med deklaration, 

skatterådgivning samt att ha sina räkenskaper i ordning. Därför tros det att flertalet 
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företag, utav det slaget, kommer att införskaffa de tjänster som de anser sig behöva vilket 

vanligtvis resulterar i samma revision som företaget är vant vid. Med det här som grund 

ökar tvivlen att avskaffa revisionsplikten för aktiebolag ju högre gränsvärdet sätts. (Ibid.)  

 

I dagens svenska revisionssamhälle ingår det att i ett revisionsuppdrag granska och 

rapportera om huruvida företaget fullgjort sina åtaganden enligt skattelagsstiftningen 

samt att vidta vissa åtgärder då aningar om brott finns. Om revisionsplikten avskaffas 

existerar det vissa risker för företag vilka är berörda i det här fallet då de, trots att de 

anser sig behöva en revisor, avstår från granskning utav räkenskaperna på grund utav att 

de inte vill riskera en anmälan till åklagare om granskningen leder till misstanke om 

brott. Utredningen föreslår, med det här som grund, att den nuvarande skyldigheten för 

en vald revisor att dels granska om revisionsklienten fullgjort vissa skyldigheter enligt 

skattelagstiftningen, dels vidta åtgärder vid misstanke om vissa brott, utmönstras ur 

lagstiftningen. (SOU 2008:32 s. 19). 

 

Vidare skriver SOU 2008:32, s. 14, att Skatteverket och Ekobrottsmyndigheten anser att 

förslaget om avskaffandet utav revisionsplikten pekar på att det finns en möjlighet att 

skattefelet ökar samt att den ekonomiska brottsligheten expanderar. Utredningen anser att 

rädslan för den eventuella ökningen utav skattebedrägerier är överdriven men för 

säkerhets skull lägger de fram förslag i skattelagstiftningen om kompensatoriska åtgärder. 



 

 - 15 - 

4 Empiri 
 

 

I kapitlet som följer kommer vår empiriska information att presenteras utifrån den 

upplysning respondenterna har givit oss.   

 

 

4.1 Skatteverket och Ekobrottsmyndigheten 

 

Det har genomförts två personliga intervjuer med adekvata personer på Skatteverket och 

Ekobrottsmyndigheten i Borås vilka är Ronny Bäckstrand respektive Ove Jäverfelt. 

Bäckstrands position på Skatteverket är revisorernas sektionschef och han var mycket 

tillmötesgående under intervjutillfället och uppmuntrade till ytterligare frågeställningar 

under arbetets gång. Jäverfelt arbetar däremot som åklagare på Ekobrottsmyndigheten 

där han agerar för att motverka svart arbetskraft. Intervjutillfället var mycket givande 

trots att tidsbegränsningen var 60 minuter. Nedan kommer Bäckstrands och Jäverfelts 

svar uppdelas var för sig för att på så vis kunna ge läsaren en tydligare förståelse utav de 

olika åsikterna.       

 

Bäckstrand menar att Skatteverket och Ekobrottsmyndigheten lever i symbios med 

varandra i Borås Stad där Bäckstrand har ett nära samarbete med två åklagare samt fyra 

poliser där en utav åklagarna är Jäverfelt. Skatteverket anmäler olika företag till 

Ekobrottsmyndigheten där åklagaren kan utföra en förundersökning som kan vara i form 

utav en husrannsakan med anledning för att få bevis om ett brott har begåtts och därefter 

kan de åtala företaget till Tingsrätten där Ekobrottsmyndigheten skall agera som åklagare.  

4.1.1 Allmänt om svartarbete 

Här presenteras bland annat Bäckstrands och Jäverfelts egna definitioner angående 

svart arbetskraft, vilka risker samt vilka för- och nackdelar som kan uppkomma i 

samband med svart arbetskraft. 

 

Ronny Bäckstrand 

Utifrån arbetstagarens synvinkel definierar Bäckstrand svart arbete som att personer 

tjänar pengar utan att betala skatt samt att arbetsgivaren inte erlägger betalning för sociala 

avgifter, vilket är cirka 32-33 % utav bruttoinkomsten för varje anställd.  

 

Bäckstrand förklarar vidare att den så kallade källskatten, som är en skatt vilken erläggs 

vid källan vilket innebär att den dras direkt när inkomsten uppkommer, infördes den 

första januari 1947. Det här innebar att arbetsgivaren betalade skatt på arbetstagarens 

inkomst enligt tabell, vilket idag kallas för skattetabell. Dessförinnan var arbetaren 

tvungen att erlägga skatt på eget ansvar. En annan viktig skatt enligt Bäckstrand är 

omsättningsskatten, vilket vanligare benämns för mervärdesskatt eller moms, som 

uppkom år 1967. Det procentuella värdet bestäms utifrån politiska beslut vilket varierar 
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mellan persongrupper, exempelvis barnfamiljer, pensionärer och ungdomar. Bäckstrand 

anser att dagens skattesystem är ”samhällets åtagande mot medborgaren som skall ge en 

trygghet inom exempelvis vården, skolan samt för pensioner och försäkringar”. För att 

kunna bestämma hur mycket skatt varje enskild person skall betala anser Bäckstrand att 

landets utgifter först och främst måste identifieras för att sedan kunna fastlägga en viss 

procent för att kunna finansiera landet.  

 

Under intervjutillfället framkom även att Sverige går miste om 133 miljarder kronor varje 

år och där inkluderas cirka 66 miljarder kronor för svarta inkomster, 43 miljarder kronor 

är arbetsgivaravgifter från mindre företag och cirka 9 miljarder kronor är obeskattade 

löner. Utifrån Bäckstrands erfarenhet sker skattefusk i både stora och små företag men 

det utmärker sig främst i personalkrävande samt arbetsintensiva arbeten såsom inom 

bygg-, restaurang-, frisör- samt taxibranschen. Vidare menar han att om en 

sjukpensionerad person arbetar svart undertiden hon får ersättning från försäkringskassan 

ses det, enligt Bäckstrand, som ett otroligt utnyttjande utav samhället. Bäckstrand menar 

att det är bättre att arbeta svart och sköta sig än att utnyttja samhället och de resurser de 

har att tillgå. 

 

Det konstaterades under intervjutillfället att det existerar olika risker då svart arbetskraft 

utförs vilka enligt Bäckstrand kan vara utebliven pension, ett dåligt försäkringsskydd 

samt att arbetstagaren inte har möjlighet att gå med i facket eller arbetslöshetskassan. 

Vidare kan personen i fråga eventuellt hamna i brottsregistret och hos 

kronofogdemyndigheten vilket bidrar till att hon inte ges möjlighet att ingå i ett avtal 

angående banklån. Den största nackdelen med utövandet utav svart arbetskraft är, enligt 

Bäckstrand, att det uppstår en illojal konkurrens på marknaden. Det här innebär att den 

person som använder sig utav svart arbetskraft kan sänka priserna på produkterna och på 

så vis konkurrera ut det legala företaget på ett orättvist sätt.  

 

Utöver det här säger Bäckstrand att en person som har straffats för svart arbetskraft är 

mycket chanslös i samhället men det är ändå inte omöjligt för henne att exempelvis starta 

ett eget företag. Vilket straff som personen i fråga får beror på om brottet är ringa, 

normalt eller grovt vilket kan vara samhällstjänst, näringsförbud samt fängelsestraff.  

 

Ove Jäverfelt  

Utifrån arbetstagarnas synvinkel definierar Jäverfelt svart arbetskraft på så vis att 

arbetstagaren erhåller lön som inte redovisas i deklarationen. Ur arbetsgivarens synvinkel 

däremot definierar han svart arbetskraft som oredovisade löner, där en utbetalning sker 

utan att kontrolluppgifter lämnats till Skatteverket.  

 

Jäverfelt menar att samhällssynen på svart arbetskraft har ändrats de senaste tio till trettio 

åren på grund utav att staten i nuläget inte har lika stort kapital att röra sig med som de 

hade tidigare. På grund utav det minskade kapitalet har synen ändrats hos Sveriges 

medborgare och är inte längre lika solidariska mot svartarbete som tidigare då de har 

insett att skattefusk inte är bra för samhället, menar Jäverfelt. 
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De branscher som, enligt Jäverfelt, är de mest utmärkande inom den svarta 

arbetsmarknaden är främst personaluthyrningsföretag såsom inom svets- och 

byggbranschen. Andra branscher som kan ge utrymme för skattefusk kan exempelvis 

vara frisör- och restaurangbranschen men det kan också ske inom den så kallade 

kontantbranschen där exempelvis tatuerare är verksamma, anser Jäverfelt. Vidare menar 

han att även om det förekommer mycket skattefusk inom vissa branscher sker det inte 

tillräckligt många anmälningar. För att ett företag skall kunna bli anmält och dömt för 

skattebedrägeri krävs det, enligt Jäverfelt, att det inte bara handlar om en 

engångsföreteelse utan att företaget år efter år fuskat med cirka 30 000 kronor. 

 

Även under intervjutillfället med Jäverfelt konstaterades att det existerar en mängd olika 

risker med att utöva svart arbete. Han menar att några utav de allra vanligaste riskerna 

kan vara att arbetstagaren inte får någon pension eller försäkring som täcker vid en 

uppkommen skada, utebliven sjukpenning och inkomst vid föräldraledighet samt att 

personen i fråga inte har möjlighet att vända sig till arbetsförmedlingen om arbetet tar 

slut. Vidare menar Jäverfelt att en person som valt att skattefuska riskerar att betala skatt 

vid ett senare tillfälle samt att hon kan krävas på ett skattetillägg på högst 40 procent.  

 

Samtidigt påstår han att konsekvenser såsom att få betala en avgift på 50 000 kronor, att 

bli av med sin titel samt att få näringsförbud och rådgivningsförbud kan förekomma efter 

att personen i fråga blivit bestraffad. Näringsförbudet kan, enligt Jäverfelt, sträcka sig 

upp till tio år samtidigt som det innebär att den bestraffade personen har möjlighet att 

arbeta på ett större företag, såsom VOLVO, förutsatt att inga släktskapsband till VD:n 

eller dylikt existerar. Jäverfelt berättar att näringsförbudet skiljer sig mot 

rådgivningsförbudet som i sin tur betyder att personen i fråga har ett förbud mot att utöva 

samma yrke som hon hade när hon blev anmäld.  

4.1.2 Avskaffandet utav revisionsplikten 

I det här avsnittet presenteras Bäckstrands och Jäverfelts åsikter angående avskaffandet 

utav revisionsplikten samt vilka effekter det kan komma att medföra. 

 

Ronny Bäckstrand 

Om förslaget om avskaffandet utav revisionsplikten går igenom förmodar Bäckstrand att 

flera företag kommer att behålla sin revisor trots att det, enligt förslaget, inte är ett tvång. 

Med det menar han att även om en godkänd eller auktoriserad revisor inte alltid kan ses 

som en garanti för företaget så skall hon ändå bevaka företagets rutiner på bästa sätt. Om 

det inte sker eller om företaget väljer att avskaffa sin revisor kan styrelsen själva bli 

personligt ansvariga för att hantera rutinerna och den oro som kan uppkomma. Även om 

många företag eventuellt inte väljer att behålla sin revisor tror inte Bäckstrand att den 

svarta arbetskraften kommer att öka nämnvärt i Sverige, istället kommer den att hålla sig 

på en liknande nivå som i dagens läge.  

 

Vidare anser han att om förslaget om avskaffandet utav revisionsplikten träder i kraft 

kommer de små företagen att kontrolleras på samma vis som idag då Skatteverket har till 

uppgift att utföra regelbundna kontroller på dem efter att de, även då, lämnat sin 

årsredovisning till Bolagsverket. 
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Ove Jäverfelt 

Under intervjutillfället med Jäverfelt framkom att hans nuvarande syn angående det 

eventuella avskaffandet utav revisionsplikten varken var positivt eller negativt, han 

förmodade inte heller att Ekobrottsmyndighetens arbete skulle påverkas avsevärt. Det 

första intrycket han hade var mycket negativt men utav den anledningen att många 

organisationer inte alltid förstår att en revisor menar allvar i sitt arbete och att hon 

ständigt måste följa lagar spelar det ingen roll om förslaget går igenom. Med det menar 

Jäverfelt att organisationer även i framtiden kommer att försöka skattefuska dock med en 

icke signifikant ökning.  

 

Jäverfelt hävdar att även om förslaget om avskaffandet utav revisionsplikten går igenom 

kommer landets alla banker ändå kräva att vissa företag använder sig utav en godkänd 

eller auktoriserad revisor. Med det menar han att kreditgivarna använder revisorn som en 

säkerhet att företaget har tillräckligt med likvida medel, i annat fall kan rättsliga åtgärder 

vidtagas. Personligen har han även skådat revisionsberättelser som inte visat sig vara helt 

korrekta trots att de tidigare godkänts och han talade om en utredning i Göteborg som 

tydligt exemplifierar ett sådant handlande. I utredningen framkom att en revisor inte 

granskat alla fakturor på ett fullständigt och lagenligt sätt vilket, enligt Jäverfelt, även 

bevisar att en revisor kan vara något inaktiv i sitt handlande. 

 

I frågan om vem eller vilka som skall kontrollera de små företagen om förslaget om 

avskaffandet utav revisionsplikten går igenom svarade Jäverfelt att det först och främst 

var Skatteverkets uppgift att se hur mycket bankpengar som faktiskt kommer in. Det här 

beror på att Ekobrottsmyndigheten först och främst riktar in sig på kontroll utav stora 

företag och intresserar sig därför inte avsevärt på de mindre företagen.  

4.1.3 Oannonserade besök 

Här presenteras Bäckstrands och Jäverfelts synpunkter på Skatteverkets förslag på fler 

oannonserade besök hos företag samt huruvida Sverige hade klarat sig om den svarta 

arbetskraften inte existerat. 

 

Ronny Bäckstrand 

Oannonserade besök är när Skatteverket kontrollerar företagen genom att avläsa deras 

kassaapparater och det är något som, enligt Bäckstrand, tillämpas redan idag men inte i 

den utsträckning som krävs för att upptäcka mer svartarbete. Med det här som grund 

påstår Bäckstrand att Skatteverket har gjort en omdisposition för att arbeta mer ute på 

fältet och därigenom göra fler besök hos företagen. Han medger dock att de eventuellt 

behöver utöka sin personal då de inte har nog med resurser för att göra tillräckligt många 

besök som krävs. Enligt Bäckstrand skall en ny lag införas i juni år 2010 som innebär att 

företag inom exempelvis restaurang- och frisörbranschen är skyldiga att införa 

certifierade kassaregister så att det, för Skatteverket, skall bli lättare och tydligare att 

upptäcka svartarbete. Bäckstrand menar vidare att den nya lagstiftningen och de 

kommande ökande oannonserade besöken påverkar bekämpandet utav svartarbetet 

positivt, på grund utav att kassaregistren gör det svårare att använda svart arbetskraft 

samt att besöken avskräckande från att använda det.   
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Om Skatteverket skulle få tillräckliga resurser från Regeringen till att reducera den svarta 

arbetskraften helt och hållet menar Bäckstrand att Sverige förmodligen skulle fungera på 

ett optimalt sätt även om förslaget går igenom. Däremot tror han att om det skulle inträffa 

hade flera små enskilda företag, såsom exempelvis massörer, konkurrerats ut och 

försvunnit från den svenska marknaden. 

 

Ove Jäverfelt 

Då frågan om oannonserade besök ställdes till Ove Jäverfelt blev responsen väldigt 

positiv då han anser att det är ett alldeles utmärkt förslag för att minska den svarta 

arbetskraften i Sverige. Han menar att företagen inte kan påverka besöken på samma sätt, 

exempelvis genom att framställa material som inte är sanningsenlig gentemot företagets 

verkliga förhållanden. Jäverfelt säger att han själv inte kan gå in i ett företag som han 

riktar misstankar om svartarbete mot utan måste istället vända sig till Skatteverket om det 

finns särskilda skäl. Vidare menar han att de oanmälda besöken borde fokusera hårdare 

på bygg- restaurang- och personaluthyrningsbranscherna samt att ha polis som stöd i 

vissa fall. 

 

Enligt Jäverfelt måste Skatteverket få fram material, i form utav konsekvenser och bevis, 

som stöder att ytterligare oannonserade besök är nödvändiga för att minska svart 

arbetskraft. Därefter skall Skatteverket lägga fram materialet till Regeringen då de i 

nuläget är tveksamma till att utöka resurserna som Jäverfelt anser behövs. I frågan om 

huruvida Sverige hade klarat sig om den svarta arbetskraften inte existerade alls svarade 

Jäverfelt att han är helt övertygad om att Sverige hade klarat sig utmärkt. Med det menar 

han att om en produkt inte är tillräckligt attraktiv har den ingen egentlig existens på 

marknaden. Han är övertygad att om en konsument verkligen eftersträvar en viss produkt 

eller tjänst är hon därmed villig att betala för det som finns att tillgå även om många utav 

de små enskilda företagen eventuellt försvunnit från marknaden.   

4.2 Små aktiebolag inom Sjuhäradsområdet 

 

I följande avsnitt kommer sex respondenter inom restaurang-, bygg- och frisörbranschen 

i Sjuhäradsområdet ge svar på frågor angående svararbete, avskaffandet utav 

revisionsplikten samt oannonserade besök. Samtliga respondenter innehar en 

ägarposition i företagen vilket medförde att det var svårt för dem att ägna tid till en 

intervju, trots det erhöll vi en givande och bra grund för vår analys. Två utav de här 

intervjuerna utfördes genom ett personligt möte, tre stycken via e-post samt en via 

telefon.  

4.2.1 Påverkan utav revisionspliktens avskaffande   

En utav de intervjuade företagen hade inte fått information om att revisionsplikten 

eventuellt skall avskaffas men många utav respondenterna ställer sig positivt till det här 

förslaget. Anledningen till det här är att många utav företagen har en omsättning som 

emellanåt kan vara känslig för stora kostnader och med det som grund vill en del utav 

företagen få en chans att minska sina kostnader vilket resulterar i att de väljer att inte 

använda sig utav en revisor. En respondent vill istället för en revisor använda sig utav en 
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nyutexaminerad ekonom för att dels ”vara en hjälpande hand i det framtida arbetslivet” 

och dels ”vara säker på att arbetet blir utfört korrekt då studenten har den teoretiska 

erfarenhet som krävs”. Även några ansåg att det var positivt med förslaget och kommer 

att använda sig utav en revisor med anledning utav att de ser det administrativa arbetet 

vara komplicerat då exempelvis skatteändringar och liknande skall utföras i bokslutet. 

Vissa anser det vara tryggt att kunna rådfråga en revisor och få avstämningar utav henne 

just i komplicerade frågor vilket resulterar i en större säkerhet för företaget.        

4.2.2 Eventuell förändring utav svartarbete 

Fyra utav sex respondenter förmodar att svartarbete kommer att expandera bland de små 

aktiebolagen och de andra två anser att de som skattefuskar idag troligtvis kommer att 

skattefuska även i framtiden men att ökningen troligtvis kommer att bli marginell. De 

som tror att svartarbetet kommer att öka har relativt lika åsikter om orsaken som är att 

företagen inte kontrolleras i samma utsträckning som tidigare. Det här kan medföra att 

många företag ser en möjlighet att spara pengar. Det finns en förutfattad mening bland de 

tillfrågade företagen om vilka det är som skattefuskar, nämligen de företag som har ”en 

ostadig ekonomi och oenig styrelse”.      

4.2.3 Oannonserade besök 

I frågan om huruvida respondenterna ställer sig till oannonserade besök var majoriteten 

positiv då de anser att staten skall prioritera det här genom att anställa tillräckligt många 

kontrollanter som kontinuerligt utför det här arbetet runt om i landet. Företagen i fråga är 

medvetna om att det kräver stora kostnader dock anser de att staten, i slutändan, kommer 

att gagnas om de oannonserade besöken ger önskad effekt. Ett företag utmärkte sig dock i 

den här frågan då respondenten ansåg att de oannonserade besöken skulle kännas 

”kränkande” då hon och, enligt henne, många andra företagare ser sitt företag som sin 

egendom och inte vill ”att staten ständigt skall komma och knacka på dörren”.        

4.2.4 Andra åtgärder mot svartarbete 

Den här frågan ansåg samtliga respondenter vara komplicerad att besvara då tiden var 

knapp samt att frågorna var oförberedda för de tillfrågade. Trots det här var det ett företag 

som besvarade frågan om åtgärder. Respondenten ansåg att en elektronisk kontroll utav 

företagens kassaapparat skall införas vilken ständigt kan granskas utav exempelvis 

Skatteverket. Anledningen till att den skall vara elektroniskt är att granskningsmännen på 

Skatteverket kan fjärravläsa kassaapparaterna vilket kan vara tidsbesparande.  
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5 Analys 

 

I det här kapitlet kommer en analys ske utifrån den framförda informationen som kapitlen 

”Teoretisk referensram” samt ”Empiri” behandlar vilket senare kommer att bidra till 

nästkommande kapitel där slutsatser presenteras.   

 

 

5.1 Allmänt 

 

Den svenska befolkningen har kunnat betala sina skatter i form utav olika 

livsnödvändigheter såsom kött, ved och råg. Under tidens gång har det här skattesystemet 

utvecklats mer och mer och idag betalas skatterna i form utav pengar både i företag och 

för privatpersoner. Då samhället blev mer beroende utav pengar fanns risken att 

skattebedrägerier skulle förekomma vilket gjorde att revision infördes i svensk rätt år 

1895. Som studien fokuseras på finns det ett förslag om att revisionsplikten skall 

avskaffas för små aktiebolag vilket, enligt vår mening, strider något mot den ursprungliga 

tanken bakom revision vilken innebar att en effektiv och kompetent revision har en stor 

betydelse för att bekämpa ekonomisk brottslighet.  

 

Vi är eniga med Bäckstrand och Jäverfelt då de definierar svartarbete som 

arbetsinkomster vilka inte beskattas eller deklareras dock finns det ingen tydlig 

precisering om vad som klassas som svartarbete. Som vi nämnde tidigare anser vi att 

svartarbete är alltifrån barnpassning till stora skattebedrägerier men samtidigt ser vi inte 

att barnpassning och liknande skall vara straffbart. Frågan är då var ”den straffbara 

gränsen” skall dras. Enligt Jäverfelt arbetar Ekobrottsmyndigheten efter gränsen vid cirka 

30 000 kronor per år vilket måste ha pågått i ett visst antal år. Det här är, enligt oss, inte 

heller en tydlig gräns då de säger att det måste ha pågått i några år, hur definierar de 

några? Vi är även konfunderade över om den här gränsen följs strikt och med det menar 

vi att om ett företag som systematiskt skattefuskat med 25 000 kronor under ett antal år 

inte blir åtalade överhuvudtaget utav Ekobrottsmyndigheten. 

5.2 Delade meningar 

 

Utifrån den teoretiska referensramen och empirin kan vi se att det råder delade meningar 

om skattebedrägerierna kommer att öka, minska eller vara oföränderliga om förslaget om 

avskaffandet utav revisionsplikten för små aktiebolag träder i kraft den första juli år 2010. 

Majoriteten utav studiens erhållna information om de här eventuella konsekvenserna har 

en uppfattning om att Sveriges skattebedrägerier kommer att öka inom de berörda 

företagen, vilket styrker vår förutfattade mening om förslagets konsekvenser. Som vi 

nämnde i kapitel tre skriver SOU 2008:32 att organisationerna Skatteverket och 

Ekobrottsmyndigheten är övertygade om att skattebedrägerierna kommer att öka dock har 

Bäckstrand och Jäverfelt en mer skeptisk syn på det här påståendet. Bäckstrand och 

Jäverfelt anser mer att skattefusket kommer att vara någorlunda oföränderligt vilket 
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påvisar att en anställds personliga åsikt inte behöver stämma överrens med 

organisationens. Det här kan ge allmänheten en förvriden bild då de anställda, som 

arbetar utåt, uppger en differentierad bild till skillnad mot organisationen, menar vi.  

5.3 Åtgärder för den eventuella ökningen utav skattebedrägerier 

 

Eftersom fyra utav de sex anonyma företagen, Skatteverket, Ekobrottsmyndigheten samt 

vi författare förmodar att skattefusket kommer att expandera anser vi, i enlighet med 

SOU 2008:32, att det är viktigt att säkerställa samhällets ekonomi genom att införa 

drastiska åtgärder såsom ökning utav oannonserade besök, förändringar i lagar med mera. 

Med lagstiftningarna i åtanke, exempelvis Skattebrottslagen, kan frågan ställas hur de 

skall utformas för att på bästa sätt tillfredställa samhällets aktörer och Sveriges ekonomi 

med hänsyn till individernas delade meningar. Det är en komplicerad uppgift för 

lagstiftaren att fastställa en lag innan förslaget har trätt i kraft och konsekvenserna har 

börjat visa sig på grund utav att det är då lagen kan tillämpas praktiskt, menar vi.                                                                                                                                                                                                     

 

Jäverfelt påstår att Regeringen är tveksamma till att ge Skatteverket mer resurser för att 

utföra fler oannonserade besök runt om i Sverige. Det som krävs för att övertyga 

Regeringen, ifrån Skatteverkets sida, är att bevisa hur konsekvenserna utav svartarbetet 

egentligen påverkar det svenska samhället samt att besöken verkligen ger en positiv 

effekt då det inte är lika simpelt för företag att skattefuska. Som studien har visat tror 

flertalet respondenter att svartarbetet kommer att öka samt att de är positiva till en 

utökning utav de oannonserade besöken. Med det här som grund är det ett ypperligt 

tillfälle att ge Skatteverket de resurser som krävs för att utföra så många oannonserade 

besök som behövs för att reducera skattebedrägerierna, menar vi. Vidare kan vi koppla 

samman det här med Rothsteins (2003) ord om att medborgarna själva betalar skatt om de 

förmodar att allmänheten gör detsamma. Genom de oannonserade besöken kan 

Skatteverket därmed få fler företagare att betala skatt och på så vis kan skatteviljan hos 

allmänheten öka radikalt, menar vi. 

5.4 Spara pengar 

 

Om förslaget träder i kraft som planerat har det beräknats att de små aktiebolagen 

kommer att spara cirka 5,8 miljarder kronor per år, enligt SOU 2008:32. Det här kan ses 

som mycket lockande för de flesta små aktiebolagen då de exempelvis kan lägga de 

pengarna på andra kostnader i företaget. Bäckstrand och Jäverfelt förmodar dock att de 

flesta utav de aktuella företagen kommer att ha kvar sin revisor men som framkom i det 

empiriska kapitlet skulle inte samtliga anonyma små företag använda sig utav en revisor, 

de skulle istället anställa en person med ekonomisk bakgrund.  

 

Likväl som det här ovanstående kan ses som positivt kan det även ses som negativt, 

menar Bäckstrand, då de företag vilka inte väljer att använda sig utav en revisor löper en 

större risk att utföra misstag, medvetna eller omedvetna, i bokslutet. Vidare menar 

Bäckstrand att även de aktörer som skattefuskar i ett företag löper en risk då de 

exempelvis kan få lägre pension, ett dåligt försäkringsskydd eller hamna i brottsregistret 

hos Kronofogdemyndigheten, om de åtalas.       
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6 Slutsatser 
 

 

Det avslutande kapitlet kommer att innefatta områden där en slutdiskussion, författarnas 

bidrag till forskningen samt olika förslag på fortsatt forskning kommer att framföras.  

 

 

6.1 Slutdiskussion 

 

Innan vi påbörjade den här studien hade vi uppfattningen om att förslaget om avskaffande 

utav revisionsplikten för små aktiebolag skulle medföra att svartarbetet ökade. Efter att 

ha samlat in all teoretisk och empirisk information ifrån diverse källor har vi inte blivit 

motbevisade. I samband med att vi utförde analysen i föregående kapitel fick vi en idé 

om ett förslag på åtgärd i den svenska lagstiftningen för att förhindra skattebedrägerier. 

Även om Rothstein (2003) menar att skatteviljan och skattefusket beror på hur individer 

tror att andra individer handlar anser vi att det kan vara viktigt att införa en ny lag för att 

”skrämma” företagarna ytterligare. Om lagarna blir strängare kanske det inte spelar 

någon roll vilka förutfattade meningar en företagare har om andra företagare och deras 

skatteviljor. Förslaget är att Sverige skall införa en lagstiftning vilken har innebörden att 

varje enskild individ skall inneha en skyldighet att rapportera till Skatteverket om de har 

kännedom om eller misstänker att ett företag bedrar Staten utav skatt samt användningen 

utav svartarbete. Det här kan dock i sin tur få oönskade konsekvenser då alla parter 

eventuellt inte kommer överrens.  

 

I dagens läge har revisorn en anmälningsskyldighet enligt 9 kapitlet i Aktiebolagslagen 

som presenteras i nedanstående paragrafer; 

 

 9 kap. 34 § Aktiebolagslagen 

”I revisionsberättelsen skall revisorn anmärka om han eller hon har funnit att bolaget 

inte har fullgjort sin skyldighet att  

 1. göra skatteavdrag enligt skattebetalningslagen (1997:483),  

 2. anmäla sig för registrering enligt 3 kap. 2 § skattebetalningslagen,  

 3. lämna skattedeklaration enligt 10 kap. 9, 9 a eller 10 § skattebetalningslagen, 

eller  

 4. i rätt tid betala skatter och avgifter som omfattas av 1 kap. 1 och 2 §§ 

skattebetalningslagen.”  

 9 kap. 37 § Aktiebolagslagen 

”Revisorn skall genast sända en kopia av revisionsberättelsen till Skatteverket, om 

revisionsberättelsen innehåller  

 1. anmärkningar enligt 33 § andra stycket, eller  

https://lagen.nu/1997:483
https://lagen.nu/1997:483#K3P2
https://lagen.nu/2005:551#K10
https://lagen.nu/1997:483#P10
https://lagen.nu/1997:483#K1
https://lagen.nu/1997:483#K1P1
https://lagen.nu/1997:483#K1P2
https://lagen.nu/1997:483
https://lagen.nu/2005:551#P33S2
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 2. uttalanden om att  

o - årsredovisningen inte har upprättats i överensstämmelse med tillämplig 

lag om årsredovisning,  

o - sådana upplysningar som skall lämnas enligt tillämplig lag om 

årsredovisning inte har lämnats,  

o - styrelseledamöterna eller den verkställande direktören inte bör beviljas 

ansvarsfrihet gentemot bolaget, eller  

o - bolaget inte har fullgjort en skyldighet som avses i 34 § 1- 3 §.” 

Om förslaget om revisionsplikten accepteras och träder i kraft kommer de små företagen, 

vilka inte väljer att behålla sin revisor, inte ha någon som kan anmärka och eventuellt 

skicka revisionsberättelsen till Skatteverket. Det här innebär att ovanstående lagstiftning 

inte gäller för de små aktiebolagen. Det här leder till att de företagen inte kontrolleras på 

samma sätt som de företag som har en revisor och vi menar att vårt förslag kan påverka 

samhällets ekonomi positivt då även utomstående individer får anmälningsskyldighet 

gentemot företag i Sverige.  

 

I och med att förslaget angående revisionsplikten ännu inte har trätt i kraft har därför inga 

konsekvenser utav avskaffandet utav revisionsplikten iakttagits. Med det här som grund 

anser vi det vara praktiskt taget omöjligt att fastställa ett resultat, det enda vi kunde göra i 

det här läget var att spekulera tillsammans med respondenterna om vad som kan komma 

att ske.  

 

Under åren sedan 1997 fram tills 2006 har det svenska samhället förändrats med hänsyn 

till landets ekonomi vilket vi dels grundar oss i Rothsteins (2003) argument, om varför 

medborgarna betalar skatt, samt dels i artikeln ur Dagens Nyheter, vilken ligger till grund 

för uppsatsen. År 1997 erhöll Sverige, som tidigare nämnt, hela 98,7 procent utav 

samtliga faktureringar utav skatt som skickades ut till Sveriges medborgare. Däremot 

gick Sverige, uppgift från år 2006, miste om 115-120 miljarder kronor, exempelvis i form 

utav obeskattade löner och svararbete, vilket även Bäckstrand nämnde. De 1,3 procenten 

som Sverige förlorade 1997 är troligtvis, enligt oss, betydligt mindre än 115 miljarder 

kronor. Med det här som grund tror vi att skattefusket i Sverige har ökat och kommer 

därmed att fortsätta stiga i framtiden.  

 

Om de flesta medborgare tänker såsom Rothstein (2003) beskrev, att skatteviljan och 

skattefusket beror på hur individer tror att andra individer handlar, tror vi att en ovillighet 

att betala skatt kommer att öka. Det här grundar sig i att det framkommer tydligt, i 

exempelvis media och i den här kandidatuppsatsen, att det inträffar en stor del skattefusk 

och svartarbete i Sverige, enligt oss. Vidare existerar det en oro att skattefusket kommer 

att öka om revisionsplikten avskaffas vilket även kan påverka individers beslut angående 

skattebetalningar. Med det här som grund finns det en stor risk att många individer tror 

att andra medborgare inte betalar skatt vilket kan resultera i, med grund utav Rothsteins 

argument, att de individerna inte erlägger skatt, enligt oss.  

       

https://lagen.nu/2005:551#P34S1N1
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6.2 Resultat 

 

För att kunna dra slutsatser kring uppsatsens resultat kommer studiens 

huvudfrågeställning besvaras nedan. 

 

 Hur förmodas samhället i Sjuhärad se ut om revisionsplikten för små företag 

avskaffas med hänsyn till svart arbetskraft och hur kan vi förhindra att en 

signifikant ökning utav den svarta marknaden sker? 

 

Som analyserades fram i föregående kapitel råder det delade meningar om hur samhället 

kommer att påverkas utav förslaget. Majoriteten antar dock att svartarbetet kommer att 

öka. Minoriteten antar dock inte att svartarbetet kommer att minska, de tror istället att det 

kommer att vara någorlunda oföränderligt. Det här kan uppfattas som en liten milstolpe 

som påvisar att svartarbete kan komma att öka och vi anser det vara av stor vikt att 

inneha det här i tanken när förslaget om avskaffandet utav revisionsplikten skall beslutas.  

 

Vidare kan det ses som att samhället i Sjuhärad har en positiv inställning till att 

Skatteverket utökar antalet oannonserade besök i Sverige vilket kan påtrycka Staten att 

erlägga tillräckliga resurser till Skatteverket. Ett annat sätt att förhindra en eventuell 

signifikant ökning utav svartarbete i samhället kan vara att införa en elektronisk 

granskning utav företagens kassaapparater.  

6.3 Förslag till fortsatt forskning 

 

Nedan ges förslag på vidare forskning inom området; 

 

o Det är först och främst intressant att studera om svartarbete i det svenska 

samhället har förändrats efter det eventuella avskaffandet utav revisionsplikten för 

små aktiebolag. 

   

o Om revisionsplikten avskaffas för de berörda bolagen har det diskuterats att ändra 

lagar för att de skall vara mer anpassningsbara till de nya förhållandena. Det är då 

intressant att, i framtiden, se om lagstiftningen är tillämpbar och bidrar till mindre 

svartarbete.  
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7 Källförteckning 
Nedan följer de elektroniska, litterära samt muntliga källor som har använts i 

utformandet utav den här studien. 

7.1 Elektroniska källor 

 

Att arbeta svart är både riskfyllt och olagligt, Ekobrottsmyndigheten 

http://www.ekobrottsmyndigheten.se/upload/broschyrer/Att%20arbeta%20svart_gymnasi

eelever.pdf Hämtad 2009-04-20 

 

De svenska skatternas historia, Skatteverket 

http://www.skatteverket.se/blanketterbroschyrer/broschyr/filer/117/1171.4.18e1b10334eb

e8bc80001659.html#skatternakom Hämtad 2009-04-27 

 

Kvalitativ metod 

http://kvalitativmetod.webs.com/intervjuer.htm Hämtad 2009-12-09 

 

Lagen 

https://lagen.nu/1971:69, Uppdaterad 2005-08-18 

 

Regeringen, förslaget om avskaffande utav revisionsplikten 

http://www.regeringen.se/content/1/c6/10/21/24/04afd0c4.pdf, utgiven 2008-04-03 

 

Skattekontroll och skattebrott 

http://www.skatteverket.se/download/18.18e1b10334ebe8bc8000106118/1523_11.pdf 

Tillgänglig 2009-11-25 

 

Svartköp och svartjobb i Sverige, del I, Skatteverket 

http://www.skatteverket.se/download/18.906b37c10bd295ff4880002720/rapport200604_

sv.pdf Hämtad 2009-04-15 

 

Svenska Dagbladet 

http://www.svd.se/nyheter/inrikes/artikel_362552.svd, uppdaterad 2007-10-11 

http://www.svd.se/naringsliv/nyheter/artikel_2711461.svd, uppdaterad 2009-04-08 

  

7.2 Litterära källor 

 

Andersen, Ib (2008). Den uppenbara verkligheten – val utav samhällsvetenskaplig metod, 

upplaga 1:10. Holmbergs i Malmö AB, Malmö.  

 

Johannessen, Asbjörn & Tufte, Per Arne (2003). Introduktion till samhällsvetenskaplig 

metod, upplaga 1:2. Liber AB, Malmö. 

 

Martinger, Sven, 2003. Nordstedts juridiska ordbok, Nordstedt.  

http://www.ekobrottsmyndigheten.se/upload/broschyrer/Att%20arbeta%20svart_gymnasieelever.pdf
http://www.ekobrottsmyndigheten.se/upload/broschyrer/Att%20arbeta%20svart_gymnasieelever.pdf
http://www.skatteverket.se/blanketterbroschyrer/broschyr/filer/117/1171.4.18e1b10334ebe8bc80001659.html#skatternakom
http://www.skatteverket.se/blanketterbroschyrer/broschyr/filer/117/1171.4.18e1b10334ebe8bc80001659.html#skatternakom
http://kvalitativmetod.webs.com/intervjuer.htm
https://lagen.nu/1971:69
http://www.regeringen.se/content/1/c6/10/21/24/04afd0c4.pdf
http://www.skatteverket.se/download/18.18e1b10334ebe8bc8000106118/1523_11.pdf
http://www.skatteverket.se/download/18.906b37c10bd295ff4880002720/rapport200604_sv.pdf
http://www.skatteverket.se/download/18.906b37c10bd295ff4880002720/rapport200604_sv.pdf
http://www.svd.se/nyheter/inrikes/artikel_362552.svd
http://www.svd.se/naringsliv/nyheter/artikel_2711461.svd


 

 - 27 - 

 

Olsson, Henny & Sörensen, Stefan (2001). Forskningsprocessen – kvalitativa och 

kvantitativa perspektiv, första upplagan. Liber AB, Stockholm. 

 

Patel, Runa & Davidsson, Bo (2003). Forskningsmetodikens grunder – att planera, 

genomföra och rapportera en undersökning, tredje upplagan. Studentlitteratur, Lund.  

 

Rothstein, Bo (2003). Sociala fällor och tillitens problem, första upplagan. SNS Förlag, 

Kristianstad.  



 

 - 28 - 

8. Bilagor 
Nedan följer de frågeställningar vilka har använts vid de åtta intervjutillfällena med 

Ekobrottsmyndigheten, Skatteverket samt de sex anonyma små aktiebolagen. 

 

8.1 Ekobrottsmyndigheten och Skatteverket 

 

1. Hur definierar ni svartarbete? 

2. I vilken bransch är svartarbete vanligast? 

3. Hur mycket förlorar Sverige årligen på att företag använder sig utav svart 

arbetskraft? 

4. Varför använder sig folk utav svartarbete? 

5. Vilka risker finns det när företag utövar svartarbete? 

6. Vad kan konsekvenserna bli för en företagare när hon har avtjänat sitt straff? Kan 

hon starta ett nytt företag? Är hon portad från allt ansvar som har med ekonomi 

att göra?  

7. Vad finns det för fördelar och negativa aspekter med att arbeta svart?   

8. Vad händer om revisionsplikten avskaffas? 

9. Vem skall kontrollera de små företagen om förslaget går igenom? 

10. Vilka är gränserna mellan de små företagen som påverkas utav avskaffandet utav 

revisionsplikten och de andra företagen? 

11. Vad har Skatteverket för roll då en skattefuskare har blivit ertappad? 

12. Vad har Ekobrottsmyndigheten för roll då en skattefuskare har blivit påkommen? 

13. Hur tror ni att oannonserade besök skulle påverka samhället (både företagare och 

privatpersoner)? Tror ni att det är accepterat?  

14. Vilket samarbete har Ekobrottsmyndigheten och Skatteverket?  

15. Tror ni att Sverige skulle fungera om svartarbete inte skulle existera 

överhuvudtaget?   

 

 

8.2 Små anonyma aktiebolag 

 

1. Hur tror ni att ni kommer att påverkas om revisionsplikten avskaffas? 

2. Kommer ni att använda er utav en revisor även om revisionsplikten avskaffas? 

3. Kommer Svartjobb att öka generellt? 

4. Skatteverket vill utföra oannonserade besök. Vad tycker ni om det? 

5. Finns det andra sätt att förhindra svartarbete? 
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Högskolan i Borås är en modern högskola mitt i city. Vi bedriver utbildningar inom ekonomi och 
informatik, biblioteks- och informationsvetenskap, mode och textil, beteendevetenskap och 
lärarutbildning, teknik samt vårdvetenskap. 
 
På institutionen för data- och affärsvetenskap (IDA) har vi tagit fasta på studenternas framtida 
behov. Därför har vi skapat utbildningar där anställningsbarhet är ett nyckelord. Ämnesintegration, 
helhet och sammanhang är andra viktiga begrepp. På institutionen råder en närhet, såväl mellan 
studenter och lärare som mellan företag och utbildning. 
 
Våra ekonomiutbildningar ger studenterna möjlighet att lära sig mer om olika företag och 
förvaltningar och hur styrning och organisering av dessa verksamheter sker. De får även lära sig om 
samhällsutveckling och om organisationers anpassning till omvärlden. De får möjlighet att förbättra 
sin förmåga att analysera, utveckla och styra verksamheter, oavsett om de vill ägna sig åt revision, 
administration eller marknadsföring. Bland våra IT-utbildningar finns alltid något för dem som vill 
designa framtidens IT-baserade kommunikationslösningar, som vill analysera behov av och krav på 
organisationers information för att designa deras innehållsstrukturer, bedriva integrerad IT- och 
affärsutveckling, utveckla sin förmåga att analysera och designa verksamheter eller inrikta sig mot 
programmering och utveckling för god IT-användning i företag och organisationer. 
 
Forskningsverksamheten vid institutionen är såväl professions- som design- och 
utvecklingsinriktad. Den övergripande forskningsprofilen för institutionen är handels- och 
tjänsteutveckling i vilken kunskaper och kompetenser inom såväl informatik som företagsekonomi 
utgör viktiga grundstenar. Forskningen är välrenommerad och fokuserar på inriktningarna 
affärsdesign och Co-design. Forskningen är också professionsorienterad, vilket bland annat tar sig 
uttryck i att forskningen i många fall bedrivs på aktionsforskningsbaserade grunder med företag och 
offentliga organisationer på lokal, nationell och internationell arena. Forskningens design och 
professionsinriktning manifesteras också i InnovationLab, som är institutionens och Högskolans 
enhet för forskningsstödjande systemutveckling. 
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