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Sammanfattning 
 
Bakgrund:  Tidigare studier och undersökningar visar en utbredd skattebrottslighet 

inom byggbranschen. Branschen har framförallt haft problem med brotts-
lighet relaterad till svartjobb. Problemen i fuskbenägna branscher vänta-
des öka efter avskaffandet av revisionsplikten för små aktiebolag, då re-
vision har en granskande funktion som både kan avhjälpa och upptäcka 
fel i redovisning. Idag är det drygt åtta år sedan revisionsplikten avskaffa-
des och det är av stor betydelse att mäta effekten av lagändringen, samt 
att undersöka behovet av revision i arbetet mot att förebygga skattebrott 
inom byggbranschen.  

 
Syfte:  Studiens syfte är att undersöka och analysera behovet av revision för små 

bolag inom den svenska byggbranschen, i förebyggandet av skattebrott. 
Studien siktar på att ge en utökad förståelse om revision motverkar krimi-
nell verksamhet, som leder till uteblivna skatteintäkter och en dysfunkt-
ionell konkurrens i branschen.  

 

Metod:  Studien har en kvalitativ ansats med målet att besvara olika frågeställ-
ningar som berör revision och skattebrott. Det empiriska materialet är in-
hämtat genom en innehållsanalys av tingsrättsfall som omfattar skatte-
brottsdomar mellan åren 2011–2017. Data analyserades med besvarande 
av fem delföreställningar. 

 
Slutsats:  Studien visar ett behov av revision i förebyggandet av skattebrott inom 

den svenska byggbranschen. Denna slutsats är grundad på resultaten som 
visar att; byggbranschen är överrepresenterad i fall om skattebrott, att fö-
rekomsten av revision i små byggbolag är mindre än rikssnittet i fallen 
som skattebrott, att skattebrott till följd av osanna fakturor är mer före-
kommande inom byggbranschen jämfört med övriga branscher, samt att 
revision är mer förekommande i fallen med penningmaskering än i övriga 
fall. Studien visade också det oförväntade resultatet att skattebrotten i 
små byggbolag inte hade ökat efter avskaffandet av revisionsplikten, vilket 
kan relateras till teorin om att det finns ett stort mörkertal av skattebrott 
delvis till följd av utebliven revision. 
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Abstract 
 
Background:  Previous studies show a widespread of tax crime in the construction in-

dustry. The industry has mainly had problems with crimes related to un-
declared work. Problems in fraudulent industries are expected to increase 
after the abolition of the audit obligation for small limited liability com-
panies, as auditing has an examining function that can both remedy and 
detect errors in the accounting. Today, more than eight years have passed 
since the statutory audit was abolished and it is of great importance to 
measure the effect of the amendment, and to investigate the need for audit 
in the work aiming to prevent tax crimes in the construction industry. 

 
Purpose:  The aim of the study is to investigate and analyze small companies' need 

for audit within the Swedish Construction Industry in the work to prevent 
tax crimes. The study aims to provide an enhanced understanding of 
whether auditing counteracts criminal activity in the construction indus-
try, which leads to tax evasion and a dysfunctional competition on the 
market. 

 
Method:  The study has a qualitative approach with the aim of answering various 

questions concerning audit and tax crimes. The empirical material is ob-
tained through a content analysis of district court cases involving tax 
crime sentences between the years of 2011–2017. Data were analyzed 
through answering five partial questions.  

 
Conclusion:  The study shows a need for audit in the work aiming to prevent tax crimes 

in the Swedish Construction Industry. The conclusion is based on the re-
sults that shows; an over-representation of construction companies in 
cases of tax crimes, that the presence of auditors in small construction 
companies is less than the national average in cases about tax crimes, that 
tax crimes as a result of false invoices are more prevalent in the construc-
tion industry compared to other industries, and that the auditor is more 
prevalent in the cases of reverse money laundering than in other cases. 
The study also showed the unexpected result that the tax crimes did not 
increase among small construction companies after the abolition of the 
statutory audit, which can be related to the theory of a large number of 
undetected cases of tax crimes partly as a result of inexistent audit. 
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Definitioner  
 
Byggbranschen är en gemensam benämning för flera olika typer av tjänster som in-
kluderar: 

• Ny-, till- eller ombyggnad av fastighet 
• Reparations- och underhållsarbeten 
• Mark- och grundarbeten 
• Bygginstallationer 
• Tillverkning och montering av prefabricerade byggnader och byggnadsdelar. 

(Prop. 2007/08:25). 
 
Svartarbete avser ”svartjobb, i allmänt språkbruk benämning på arbete som sker 
utan insyn av myndigheterna i syfte dels att komma undan skatter och sociala avgifter” 
(NE, 2019). 
 
Revision avser ”granskning av bokföring, redovisning och förvaltning i företag, för-
ening el. offentligt organ” (Svenska Akademin, 2009). 
 
Skattebrott en gren inom definitionen av ekonomisk brottslighet. En brottsform där 
någon uppsåtligen eller av grov oaktsamhet undviker beskattning genom olagliga meto-
der. (SBL, 1971:69). “Lagstiftningen tar huvudsakligen sikte på skatteundandraganden 
som avser större belopp och som görs uppsåtligen eller av grov oaktsamhet” 
(Skatteverket, 2019c). 
 
Riksrevisionen är en myndighet med huvuduppgift att granska användningen av sta-
tens pengar. Granskningen syftar till hur pengarna redovisas och hur effektivt de an-
vänds (Riksrevisionen, 2019). 
 
Ekobrottsmyndigheten är en förvaltningsmyndighet som på uppdrag av staten job-
bar för att förebygga och bekämpa olika typer av ekonomisk brottslighet 
(Ekobrottsmyndigheten, 2019). 
 
Skatteverket förebygger, utreder och förhindrar skattebrott i linje med skattebrottsla-
gens straffrättsliga sanktionssystem (Skatteverket, 2019c). 
 
Osanna fakturor är falska kostnadsfakturor för att ge sken av en legitim pengaöverfö-
ring (BRÅ 2007:27). 
 
Rättskapacitet är förmåga att inneha rättigheter och skyldigheter (Svenska Akademin, 
2009). 
 
Fysisk person är en fysisk människa med rättskapacitet (NE, 2019). 
 
Juridisk person är en icke fysisk person men med rättskapacitet (NE, 2019). 
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1 Inledning 
 
Revision har tillsammans med Skatteverket en viktig funktion i arbetet mot att 

förhindra ekonomisk brottslighet. Med utgångspunkt i revisionspliktens avskaf-

fande för små aktiebolag år 2010, byggbranschen problem med skattebrott 

samt revisionens syfte och roll, vill vi diskutera problematiken med utebliven 

revision för en specifik bransch och en specifik brottstyp. I följande avsnitt re-

dogörs en bakgrund och problematisering som ligger till grund för studiens 

syfte att undersöka behovet av revision i det förebyggande arbetet mot skatte-

brott i små företag inom byggbranschen.  

 

1.1 Bakgrund 
 
Byggbranschen en viktig bransch i Sverige, då den sysselsätter cirka 300 000 ar-

betstagare (SCB, 2018). Förändringar i byggindustrin kan ge stora ekonomiska 

effekter på samhället (Kucukvar & Tatari, 2013). Internationellt och historiskt 

sett så har branschen haft problem gällande ekonomisk brottslighet, framförallt 

med brott relaterade till svartjobb (Williams, Nadin, & Windebank, 2011).  

Sutherland (1983) relaterar ekonomisk brottslighet med svartjobb, men definit-

ionerna kan skilja sig åt. Svartjobb definieras som marknadsbaserade och lagliga 

tjänster genomförda inofficiellt och därav dolda från myndigheter, med syftet att 

undvika olika typer av avgifter och skatter (Goev & Boshnakov, 2008). Förkla-

ringen kan liknas med definitionen av ekonomisk brottslighet som enligt Alvesalo 

(2003) är brott till följd av kriminella handlingar utförda med hjälp av ett bolag 

eller organisation, även handlingar som sker inom ramen av bolags och organi-

sationers verksamhet kan klassas som ekonomisk brottslighet.  Svartarbete och 

ekonomisk brottslighet har den gemensamma nämnaren; skattebrott som enligt 

Cebula & Feige (2011) kan definieras som olagliga medel för att undvika skatte-

betalningar. Gemensamt för denna brottskategori är dess upphov till fara att skatt 

undandras det allmänna (SBL, 2 §). För att dömas till skattebrott i Sverige måste 

gärningsmannen antingen uppsåtligen enligt skattebrottslagen (1971:69), SBL, 2 
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§ eller av grov oaktsamhet enligt skattebrottslagen (1971:69), SBL, 5 § lämnat 

oriktig uppgift eller underlåtit att lämna uppgift till myndighet.  

 

Då ekonomisk brottslighet i många fall är till följd av svartarbete inom byggbran-

schen kan också skattebrott förväntas vara en vanligt förekommande brottstyp 

inom branschen. I linje med detta antagande visar Kankaanranta & Muttilainen 

(2010) att byggbranschen upplever problem med ekonomisk brottslighet, där 

skattebrott är en av de vanligaste förekommande brottstyperna. Påföljden av 

skattebrott till följd av svartarbete berör samhället och staten genom förlorade 

inbetalda skattepengar, men också branschen då brottet negativt påverkar kon-

kurrensen mellan byggföretag (Czabanski, 2008). Ur ett samhällsperspektiv så 

påför de kriminella finansiella aktiviteter negativa externa effekter. Kostnaden av 

den kriminella handlingen hamnar på andra än den som begår brottet 

(McDowell, Thom, Pastine, Frank, & Bernanke, 2009). Ur ett konkurrensper-

spektiv beskriver branschorganisationen Sveriges byggindustrier att seriösa och 

legala företag drabbas då det är tufft att konkurrera med företag som fuskar 

(Sveriges byggindustrier, 2016). Till följd av en dysfunktionell konkurrens kan 

entreprenörer som bedriver legala verksamheter tappa arbetsmoral och motivat-

ion (Kankaanranta & Muttilainen, 2010).  

 

Ur ett längre perspektiv leder skattebrott till att de legala företagen påförs en 

högre skattesats, för att kompensera de skatteförluster till följd av att skatt un-

dandras från staten (Evans, Syrett, & Williams, 2006; Renooy, Ivarsson, van der 

Wusten-Gritsai, & Meijer, 2004; Gallin, 2001; Grabiner, 2000; Williams & 

Windebank, 1998). I stort bidrar brottlighet med negativa effekter på den ekono-

miska utvecklingen, samt skadar konkurrenskraften för legala företag (Detotto & 

Otranto, 2010). Det har dock visat sig att skattetrycket inte ökat till följd av svart-

arbete och skattebrott, detta kan dock medföra att skattemoralen i branschen 

skadas, vilket skadar trovärdigheten på skattesystemet (Schneider & Williams, 

2013). En skadad skattemoral har visat sig vara problematisk tillsammans med 

utebliven revision, då både revision och god skattemoral har visat sig ha en nega-

tiv korrelation till skattebrott (Eriksen & Fallan, 1996; Fallan, 1999). 
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Skatteverket uppskattade år 2007 att skattebortfallet inom byggsektorn uppgick 

till 10–20 miljarder svenska kronor (BRÅ, 2007). Med hänsyn till branschen pro-

blem med svartarbete och övrig ekonomisk brottslighet (Williams et al., 2011) 

tror vi att problem kvarstår i branschen, och det finns därför anledning att tro att 

stora summor skatt går förlorade än idag.  

 

Revision är en viktig komponent i det förbyggande arbetet mot ekonomisk brotts-

lighet, generellt genom sitt historiska och nuvarande syfte; att upptäcka brottlig-

het och att granska företag (Power, 2003). Förutsatt en god revisionskvalitet så 

bidrar revision till upptäckande av ekonomiska brott i linje med definitionen av 

revisionskvalité; sannolikheten att oegentligheter påträffas av revisorn 

(DeAngelo, 1981). Specifikt gällande skattebrott så signalerar valet att inte ha en 

revisor en ökad risk för låg skattemoral, det har enligt Allingham & Sandmos 

(1972) normativa modell visat sig att kostnader relaterade till granskning av fö-

retag ökat chansen att upptäcka skattebrott. Sannolikheten att bli upptäckt, till-

sammans med påförda sanktioner, vägs som en kostnad mot potentiella fördelar 

av den som syftar till att begå skattebrott (Allingham & Sandmo, 1972). 

 

Det är viktigt att särskilja mellan revision och finansiella utredare i form av eko-

revisorer och skatterevisorer. Finansiella utredare med den internationella ter-

men “Forensic Accountants” syftar till att utöva finansiella utredningar med må-

let att hitta bevis, bidra med specialiserad kunskapsbas vid rättegångar och kart-

lägga ekonomisk brottslighet (Owojori & Asaolu, 2009). Detta skiljer sig från re-

vision som syftar till att granska företags finansiella rapporter (Power, 2003). 

Diskrepansen mellan de finansiella utredare och revisorer beskrivs väl i den juri-

diska domen mot Kingston Cotton Mill Company (1896). Domen var till fördel 

för revisorn som inte bar ansvar för oegentligheter de inte hade anledning att 

misstänka: “An auditor is a watchdog, not a bloodhound”  (re Kingston Cotton 

Mill Company, 1896). Det är viktigt att förtydliga att revisorer inte bara är över-

vakare i företaget och i företagsledarnas intresse. De är också övervakare i ett 

publikt syfte (Kandemir, 2016). Revisorer uppfyller en funktion i upptäckandet 

och förebyggandet av ekonomisk brottslighet (Fallan, 2002; Artsberg, 2003; 

Allingham & Sandmo, 1972).    



 

 4 

I Sverige har revisorn inte bara en upplysningsplikt till företaget genom anmärk-

ningar och uttalanden om årsredovisningen, revisorer har också en lagstadgad 

anmälningsplikt till staten (ABL 9 kap. 37§). Vad gäller vid ekonomiska brott ska 

revisorn redogöra för misstanke:  

“Senast fyra veckor efter det att styrelsen har underrättats enligt 43 § första 

stycket ska revisorn i en särskild handling till åklagare redogöra för misstanken 

samt ange de omständigheter som misstanken grundar sig på” (ABL 9 kap. 44§) 

Behovet och efterfrågan av revision har historiskt sett olika ut och revisionspro-

fessionen har förändrats sedan 80-talet (Knechel, Krishnan, Pevzner, Shefchik, & 

Velury, 2013). Vid detta årtionde lagstadgades en plikt för nyregistrerade företag 

att tillsätta en revisor, vilket innebar att behovet av revisorer ökade (Öhman & 

Wallerstedt, 2012). Idag är det lagstadgade behovet av revision mindre till följd 

av ett avskaffande av lagstadgad revisionsplikt (Broberg, Umans, & Gerlofstig, 

2013).  

Sverige var ett av de senaste länderna att lätta på kravet (SOU 2008:32 S. 153) i 

hopp om att öka tillväxten för små företag. Syftet med detta var att möjliggöra 

kostnadsbesparingar genom uteblivet revisionsarvode (Prop. 2009/10:204). La-

gen trädde i kraft år 2010, och gjorde det möjligt att avskaffa revision för fler fö-

retag i Sverige. Efter att lagen trätt i kraft ska Skatteverkets ansvar ha ökat 

(Prop.2009/10:204). En av Skatteverkets uppgifter är att enligt Skatteförfaran-

delagen (2011:1244) genomföra kontroller och förelägga företag att visa upp 

handlingar.   

“Den som är uppgiftsskyldig enligt 15–35 kap. ska i skälig omfattning genom 

räkenskaper, anteckningar eller annan lämplig dokumentation se till att det 

finns underlag för att fullgöra uppgiftsskyldigheten samt för kontroll av upp-

giftsskyldigheten och beskattningen” (SFL 39 kap. 3 §). 

Sammanfattningsvis så har avskaffad revision potentiella negativa effekter på 

ekonomiska brott, och skattebrott specifikt (Eriksen & Fallan, 1996; Fallan, 

1999). Byggbranschen har historiskt haft problem med svartjobb och skattebrott 

(Williams & Windebank, 1998), vilket innebär ett behov av revision i branschen, 

då dess granskning motverkar ekonomisk brottslighet (Fallan, 2002; Artsberg, 
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2003; Allingham & Sandmo, 1972). Det fria valet att ha revisor medför också att 

många företag förväntas ha avskaffat revisorer, då de väger upptäcksriken som 

en kostnad vid uppsåtliga brott (Allingham & Sandmo, 1972). Skattebrotten påför 

negativa effekter för samhället och bidrar till en dysfunktionell konkurrens 

(Detotto & Otranto, 2010). 

1.2 Problemdiskussion 
 
Då tidigare studier visar att revisorer upptäcker och motverkar ekonomisk brotts-

lighet (Power, 2003), samt att byggbranschen upplever problem med utbrett 

svartjobb och skattebrott (Williams & Windebank, 1998) finner vi intresse av att 

i Sverige mäta om förekomsten av skattebrott skiljer sig från övriga branscher, 

samt om förekomsten av revisorer i skattebrottsfallen skiljer sig mellan byggfö-

retag och andra företag. I linje med tidigare studier indikerar en överrepresentat-

ion av skattebrottslighet i byggbranschen också att färre valt att ha revisor, då 

valet att ha en revisor medför risk att bli upptäckt (Power, 2003; DeAngelo, 1981). 

Detta stöds av teori om att sannolikheten att bli upptäckt vägs som en kostnad 

mot potentiella fördelar av den som syftar till att begå skattebrott (Allingham & 

Sandmo, 1972). Med antagandet om att de kriminella brottsutövarna som begår 

skattebrott är rationella och strävar efter att maximera sin nytta (Becker, 1968), 

samt att upptäcktsrisken vägs som en kostnad i det rationella valet (Allingham & 

Sandmo, 1972), kan det antas att många uppsåtliga skattebrottutövare väljer bort 

sin revisor efter avskaffandet av revisionsplikten.  

 

Utebliven revision ökar informationsasymmetrin mellan företag och myndig-

heter som teoretiskt har en agentrelation, där företagen är agenter och myndig-

heter är principaler (Fallan, 2002; Reinganum & Wilde, 1985). Informations-

asymmetri i sin tur har visat sig ge utrymme för mer skatteflykt till följd av att 

utebliven revision minskar risken att bli upptäckt (Fallan, Antonsen, Fallan, & 

Olsen, 2018). Revisorer har en funktion som en neutral aktör och på så sett upp-

fyller de ett samhälleligt intresse (Artsberg, 2003). Informationsasymmetrin är 

en komponent som förklarar skatteflykt och aktualiserar frågeställningen om det 

fria valet av revision bör limiteras i skattefuskbenägna branscher (Allingham & 

Sandmo, 1972; Fallan et al., 2018).  
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En ytterligare problematik och negativ aspekt av avskaffandet av revisionsplikt är 

dess effekt på revisionsprofessionen i form av försämrad revisionskvalité, till följd 

av att revisorer får ett mer kommersiellt syfte. De kan därför behöva spendera 

mer tid för marknadsföringsaktiviteter (Broberg et al., 2013). Detta har i sin tur, 

i vissa fall, visat sig öka stressen för revisorer, vilket kan ge negativa effekter på 

deras arbete (Choo, 1995). Försämrad revisionskvalité innebär försämrad möjlig-

het att ekonomiska brott upptäcks (DeAngelo, 1981). 

 

Dålig skattemoral i branschen som uppenbarar sig med ett utbrett svartarbete 

(Williams et al., 2011) tillsammans med avskaffad revisionsplikt (Broberg et al., 

2013) tyder på en ökning av skattebrott i branschen, då både revision och god 

skattemoral har en negativ korrelation till skattebrott (Eriksen & Fallan, 1996; 

Fallan, 1999). En potentiell ökning av skattebrott i byggbranschen till följd av ute-

bliven revision är problematiskt både för samhället som påförs negativa externa 

effekter (McDowell et al., 2009) och legala byggföretag som skadas genom att 

skattebrott leder till en dysfunktionell konkurrens (Evans et al., 2006; Renooy et 

al., 2004; Gallin, 2001; Grabiner, 2000; Williams and Windebank, 1998).  

 

Undersökningar gjorda i Sverige efter avskaffandet av revisionsplikten visar ten-

denser och mönster på att ekobrotten ökat (Riksrevisionen, 2017; Ekobrottsmyn-

digheten, 2016a). Ekobrottsmyndigheten (2016a) visar också att byggbranschen 

var en av de mest förekommande branscher i brottsstatistiken. En branschorga-

nisation som jobbar för att upplysa myndigheter om ekonomisk brottslighet be-

skriver också att; “Den vanligaste brottsmisstanken som Fair Play Bygg får tips 

om är skattebrott där arbetsgivare avlönar sin arbetskraft svart” (Fair Play 

Bygg, 2018).  

 

Baserat på problematiken kring svartjobb inom byggbranschen och utebliven re-

vision tror vi att det kan det finnas en ökning av just skattebrott efter år 2010. 

Därför är det intressant att specifikt undersöka förekomsten av skattebrott i bran-

schen, samt om revisorer förekommer eller inte.  
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Då byggbranschen består av många andra företagsformer som inte kräver revis-

ion bör dessa också tas i beaktning för att få en helhetsbild av skattebrottsutveckl-

ingen. Enligt sekundärdata hämtat från Statistiska centralbyrån (SCB) så upptar 

företag med 0–4 anställda 88 % av byggbranschen, vilket ger en fingervisning på 

att små företag är mest förekommande i brottsstatistiken (SCB, 2019) och är 

därav intressant att undersöka. Ett stort empiriskt material med beskrivande data 

av små företag i de svenska skattebrottsfallen efter revisionspliktens avskaffande 

kan öka förståelsen för behovet av revision, i förebyggandet av skattebrott bland 

små företag i den svenska byggbranschen.  

1.2.1 Forskningsfråga 
 
Hur ser behovet av revision ut i förebyggandet av skattebrott bland små företag i 

den svenska byggbranschen? 

1.3 Syfte 
 
Syftet med denna studie är att undersöka och analysera revisionsbehovet av små 

bolag inom den svenska byggbranschen i förebyggandet av skattebrott. Studien 

siktar på att ge en utökad förståelse kring om revision förebygger kriminell verk-

samhet inom branschen, som leder till uteblivna skatteintäkter och en dysfunkt-

ionell konkurrens. De primära intressenterna av denna studie är myndigheter, 

lagstiftare, bransch- och arbetsgivarorganisationer. Intressenterna får en klarare 

bild om branschens behov av revision, samt hur åtgärder gällande revisionsplikt 

kan påverka skatteförluster och arbetet mot en rättvisare marknad. 

1.4 Avgränsning 
 
Studien är avgränsad till företag inom byggbranschen som inte omfattas av revis-

ionsplikt. Företagsformerna som inkluderas är; aktiebolag, handelsbolag, kom-

manditbolag, enskild firma, enkelt bolag, ekonomisk förening och ideell förening. 

Urvalet kommer att bestå av företag som inte överskrider två av de tre gränsvär-

dena för revision.  

 

Gränsvärden för aktiebolag, handelsbolag, kommanditbolag och enkelt bolag: 
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• Medeltalet anställda över 3 de två senaste räkenskapsåren.  

• Över 1,5 mkr i balansomslutning de två senaste räkenskapsåren.  

• Över 3 mkr i nettoomsättning de två senaste räkenskapsåren (ABL 9 kap. 

1 §).   

 

Gränsvärden för enskild firma, ekonomisk förening och ideell förening: 

 

• Medeltalet anställda över 50 de två senaste räkenskapsåren.  

• Över 40 mkr i balansomslutning de två senaste räkenskapsåren.  

• Över 80 mkr nettoomsättning de två senaste räkenskapsåren (ABL 9 kap. 

13 §). 

 

Avgränsningen till byggbranschen är gjord i enlighet med standarden för Svensk 

näringsgrensindelning (SNI). Företagen inom definitionerna av avdelning F 

(byggverksamhet) och SNI koderna 41 (byggande av hus,), 42 (anläggningsar-

bete), 43 (specialiserad bygg- och anläggningsverksamhet) är valda att represen-

tera byggbranschen (SCB, 2019). 

1.5 Etik och social påverkan 
 
Skattebrott problematiseras inte bara ur ett ekonomiskt perspektiv, utan också 

socialt och etiskt (Detotto & Otranto, 2010; Mcgree, 2006). Likaså tas hänsyn till 

etik och social påverkan vid val av tillvägagångssätt och genomförande av denna 

studie.  

1.5.1 Skattebrott inom byggbranschen ur ett etiskt och socialt perspek-
tiv  
 
Med ställningstagandet att det är omoraliskt att begå skattebrott så ökar relevan-

sen att undersöka kopplingen mellan revision och förebyggandet av skatteundan-

dragande inom byggbranschen. Ett utbrett skattefusk i en större bransch påver-

kar samhället negativt ur ett etiskt och socialt perspektiv (Detotto & Otranto, 

2010; Mcgree, 2006). Skatteundandragande är oetiskt och ett socialt problem av 
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flera anledningar. Ur ett samhällsperspektiv så är det fiskala syftet med skattesy-

stemet att inkomsttagare ska bidra, för att sedan kollektivt ta del av de tjänster 

som den offentliga sektorn bidrar med (Lodin, 2019). Konsekvensen av skatte-

brotten är att personer som inte bidrar med skatt ändå tar del av samma fördelar 

som skattepengarna medför, och kan ses som oetiskt ur ett ekonomiskt perspek-

tiv (Mcgree, 2006). Ur ett branschperspektiv så är det oetiskt att begå skattebrott, 

inte bara för att det gynnar brottsutövaren, utan också för att de skadar andra 

(McDowell et al., 2009). Konkurrensen rubbas och företagare som bedriver en 

legitim verksamhet får det svårare att generera ett positivt resultat (Detotto & 

Otranto, 2010). Sammanfattningsvis så blir samhället i stort och byggbranschen 

specifikt offer för de kriminella entreprenörernas handlingar.  

1.5.2 Studiens tillvägagångssätt ur ett etiskt och socialt perspektiv 
 

Vid företagsekonomisk forskning är det viktigt att ta hänsyn till etiska och sociala 

aspekter. Det finns fyra kategorier att ta hänsyn till vid utförandet av en under-

sökning; skada för deltagare, brist på samtycke, inkräktande på privatlivet och 

bedrägeri eller undanhållande av information (Bryman & Bell, 2017).  

 

Skada för deltagare är den enda relevanta etiska aspekten för undersökningen 

som genomförs i denna studie. Personlig information om individer och företag 

förkommer i rättsfallen, men utelämnas vid insamlingen av data som används för 

den statistiska analysen. Studiens tillvägagångssätt gör att det inte finns ett in-

tresse av djupgående analys av specifika fall. Det etiska problemet med deltagan-

det av skattebrottslingar gör en kvalitativ intervjustudie svår att genomföra, in-

tervjuer med dömda företagsledare kan skada deltagarna till följd av undersök-

ningens offentlighet, det kan också vara svårt att samla ihop ett representativt 

antal deltagare.  

 

Resultatet av studien syftar till att ge en generell bild av problem i byggbranschen 

för att ge en utökad förståelse av hur skattebrotten kan förebyggas och möjliggöra 

förbättringar inom branschen. Den generella karaktären kan dock anses oetisk då 

den delvis svartmålar byggföretag och på så sätt skadar seriösa och legitima ak-

törer inom samma bransch.   
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2 Teoretisk referensram 
 
I kapitel två presenteras agentteorin, legitimitetsteorin och intressentmodellen. 

Dessa tre teorier relaterar starkt till varandra, samtliga demonstrerar relat-

ionen mellan företag och andra typer av aktörer i samhället, såsom myndig-

heter, kunder och aktieägare. Teorierna appliceras på revisorns roll som en 

länk mellan ett företag och övriga aktörer. I de senare avsnitten redogörs för 

forskning, fakta och teorier om förväntningsgapet, skatt, skattebrott, bygg-

branschen, revisionsprocessen och revisionsplikten.  

 

2.1 Agentteorin ur ett revisions- och skatteperspektiv 

Agentteorin grundar sig på att det finns en relation mellan en principal och en 

agent, där principalen delegerar uppgifter och därmed vissa befogenheter till 

agenten att utföra något i principalens intresse. I företagsekonomiska samman-

hang är det vanligt att principalerna består av aktieägare och att agenten repre-

senteras av företagsledningen, i form av styrelse eller verkställande direktör. Fö-

retagsledningen erhåller befogenhet av aktieägare att sköta den löpande förvalt-

ningen av bolaget och principal-agentrelationen uppstår (Jensen & Meckling, 

1976).  

Teorin förutsätter ett opportunistiskt beteende och ett självintresse hos båda par-

ter, där dessa agerar för att maximera sin egennytta. Det är vanligt förekom-

mande att självintresset för principalen och agenten inte är detsamma. Proble-

matik uppstår när de ekonomiska aktörerna vilseleder eller fuskar för att gynna 

sin egennytta (Wright & Mukherji, 1999; Jensen & Meckling, 1976). För att linjera 

agentens självintresse med principalens används ofta prestationsbaserade incita-

mentsprogram som följer företagets utveckling och belönar agenten för agerande 

i principalens intresse (Eisenhardt, 1989). Det förutsätts också att det finns en 

faktor av informationsasymmetri, där agenten har mer information än principa-

len. Då företagsledningen sköter den löpande förvaltningen av bolaget har de mer 

insyn i företagets verksamhet och därmed tillgång till mer information (Jensen & 

Meckling, 1976). När principalen har en oförmåga att kontrollera samt att agen-
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ten har mer information än principalen, öppnas möjligheten för agenten att vil-

seleda principalen genom en subjektiv och ofullständig informationsöverföring 

(Wright & Mukherji, 1999). Genom att investera i övervakning kan principalen 

upprätta kontrollmekanismer för att minska möjligheten för agenten att vilse-

leda. Dessa kontrollmekanismer kan vara både av intern och extern karaktär. Den 

interna kontrollmiljön består av faktorer såsom fasta rutiner, kontinuerlig rap-

portering av operationella och finansiella mål och budgetrestriktioner (Jensen & 

Meckling, 1976). En av de externa kontrollmekanismerna är revision som utförts 

av en oberoende tredje part (revisor) för att minska informationsasymmetrin och 

säkerställa att informationsutbytet mellan principal och agent är korrekt 

(Carrington, 2009; Watts & Zimmerman, 1983) 

Agentproblemet förekommer i flera olika sammanhang samt mellan olika typer 

av entiteter. Vem principalen och agenten är skiljer sig därför beroende på vad 

det är för typ av situation och företag (Jensen & Meckling, 1976). Ett agentförhål-

lande kan även uppstå mellan statliga myndigheter och företag, där företag är 

agenten och staten är principalen. Den statliga myndigheten (principal) vill max-

imera inbetalad skatt med minsta möjliga revisionskostnad (extern kontrollmek-

anism), medan skattebetalaren (agent) vill maximera sin nytta genom att betala 

så lite skatt som möjligt (Reinganum & Wilde, 1985; Allingham & Sandmo, 1972). 

Revisorn minskar informationsasymmetrin genom att motverka skattebetalarnas 

(företagen) möjlighet att redovisa inkorrekt skattepliktig inkomst (Reinganum & 

Wilde, 1985). 

Figur 1 visar sambandet mellan principalen, agenten och den externa kontroll-

mekanismen. Företaget, som är agenten, rapporterar till Skatteverket hur mycket 

skatt som ska åläggas företaget.  Skatteverket är den myndighet som ansvarar för 

att samla in skatter och verkar som en borgenär åt staten (Skatteverket, 2019a). 

Den externa kontrollmekanismen i form av en oberoende revisor certifierar in-

formationen i företagets redovisning (Power, 2003). Detta görs genom ett utta-

lande som kan klassificeras som antingen ”hög men inte absolut säkerhet” eller 

”med begränsad säkerhet” (FAR, 2006). Då företagets redovisning fungerar som 

underlag för beskattningen kan Skatteverket säkerställa att informationen är kor-

rekt om den är certifierad av en auktoriserad revisor genom revisionsberättelsen 
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(FAR, 2006). Skatteverket erhåller också ytterligare hjälp från revisorn då revi-

sorn har ett lagstadgat ansvar att sända en kopia av revisionsberättelsen om den 

innehåller anmärkningar och uttalande om att årsredovisningen inte har upprät-

tats enligt årsredovisningslagen (ABL 9 kap. 37 §). 

 

Figur 1 – Baserad på agentteorin (Jensen & Meckling, 1976; Reinganum & Wilde, 1985). 

 

I situationer där företag inte använder sig av revisor (Figur 2) får Skatteverket ett 

utökat kontrollbehov, då oberoende certifiering inte sker och Skatteverket måste 

själva se till att informationen som tillhandahålls är korrekt. Det framgår även av 

regeringens proposition ”En frivillig revision” (Prop. 2009/10:204) att Skattever-

ket skulle tilldelas utökade medel för det utökade kontrollbehov som uppstår till 

följd av utebliven revision av små aktiebolag. Till följd av att revisionen har av-

skaffats föreligger det ett fall där skillnaderna i egenintresset mellan företag och 

stat inte motarbetas i samma grad, vilket ökar informationsasymmetrin. Skatte-

verkets ökade ansvar till följd av detta demonstreras i figur 2 (jmf. Figur 1).  
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Figur 2 – Baserad på agentteorin (Jensen & Meckling, 1976; Reinganum & Wilde, 1985). 

 

2.2 Intressentmodellen ur ett revisions- och skatteperspektiv 
 

För att förstå betydelsen av att tillfredsställa företagens omgivande aktörer är det 

väsentligt att förstå legitimitetsteorin, denna teori är en av grundpelarna till in-

tressentmodellen (Deegan, Rankin, & Tobin, 1997). Teorin grundar sig i koncep-

tet om ett socialt kontrakt som ett företag ingår med samhället. Detta kontrakt är 

uppbyggt av samhällets förväntningar på hur företagen ska verka på marknaden, 

verksamheten skall vara socialt accepterad för att förtjäna sin legitimitet. Kon-

traktet grundar sig på lagar och sociala normer som förändras över tiden. Ett bru-

tet kontrakt till följd av ett gap mellan samhällets förväntningar och företagets 

handlingar, innebär att företagen förlorar sin rätt att existera på marknaden ge-

nom att till exempel gå i konkurs eller likvideras (Deegan et al., 1997).  

 

Intressentmodellen beskriver betydelsen för ett företag att tillfredsställa omgi-

vande aktörer. Utöver interna aktörer såsom anställda och aktieägare, krävs det 

att ett företag uppfyller andra intressenters krav. Intressenter är aktörer som på-

verkas av en verksamhet och som till följd av sitt intresse avgör om ett företag har 

legitimitet att fortsätta företagandet i framtiden. Vanligt förekommande och in-

flytelserika intressenter till företag är långivare, leverantörer, kunder och i stora 

drag är hela samhället en intressent, vars förväntningar på företagets verksamhet 

måste uppfyllas (Freeman & Reed, 1983). 
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Egels (2003) beskriver två typer av tolkningar av intressentmodellen, en moralisk 

tolkning och en ”varumärkestolkning”. Med den moraliska tolkningen ses företa-

get och dess anställda som en samhällsaktör, som måste bedriva en moraliskt för-

svarbar verksamhet och företagets vinstsyfte ignoreras. Med denna tolkning tas 

störst hänsyn till de svagaste intressenterna (aktörer som inte med egna medel 

kan driva in sina synpunkter om verksamheten). Ur en ”varumärkestolkning” av 

intressentmodellen beskrivs företagets existens som beroende av intressenternas 

förtroende, att uppfylla deras förväntningar är ett krav för att nå lönsamhet och 

uppfylla vinstsyftet. Desto mer en aktör kan överträffa intressenters förvänt-

ningar på företaget, desto större blir också lönsamheten. Intressenter såsom kun-

der påverkar direkt lönsamheten genom sina köp när företaget uppfyller deras 

krav på verksamheten, och benämns därför som ”starka intressenter”. Med denna 

tolkning är de starka intressenterna viktigast, då dessa påverkar lönsamheten 

mest (Egels, 2003). 

Ett hinder till en effektiv marknad där intressenter avgör företags existens är in-

formationsasymmetrin, utan full insyn i företagens verksamhet kan inte de ex-

terna intressenterna avgöra om företaget uppfyller deras krav eller inte. För att 

motverka denna typ av informationsasymmetri så finns revision (Abad, 

Sánsches-Ballesta, & Yagüe, 2017). Jenkins & Lowe (1999) påvisar att revisorer 

arbetar i syftet att uppfylla klienters intresse för revision, men också för att upp-

fylla externa aktörers intresse. Externa aktörer som är påverkade av företagets 

finansiella ställning är särskilt intresserade av revision, såsom kreditgivare, ak-

tieägare, leverantörer samt stat och kommun (Hill & Jones, 1992; FAR, 2006). 

Då aktieägare är separerade från styrelse och företagsledning fungerar revision 

som ett intyg på att företagets resurser används på ett effektivt sätt (Power, 2003) 

och motverkar intresseskillnader som kan uppstå i linje med agentteorin (Jensen 

& Meckling, 1976). Kreditgivare och leverantörer är framförallt intresserade av 

revision för att säkerställa företagens kortsiktiga och långsiktiga betalningsför-

måga (Hill & Jones, 1992; FAR, 2006). 
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Figur 3 – Baserad på intressentmodellen (Freeman & Reed, 1983; Hill & Jones, 1992; Jenkins & 
Lowe, 1999; FAR, 2006)  

 
Ur ett skattemässigt perspektiv är stat och kommun intressent av företagets fi-

nansiella ställning och därav också revision (FAR, 2006; Hill & Jones, 1992). 

Grunden till inbetalda skatter är företagens redovisning. Med en kvalitativ redo-

visning och med hjälp av en revisionsberättelse signerad av en auktoriserad revi-

sor kan Skatteverket förlita sig på företagens skattepliktiga resultat (Smith, 

Brännström, & Jansson, 2015). En oren revisionsberättelse till följd av en bris-

tande redovisning skall rapporteras till Skatteverket i linje med revisorns anmäl-

ningsplikt (ABL 9 kap. 37§). Revisionen får genom anmälningsplikten en viktig 

roll för staten, då det reducerar arbetsbördan på Skatteverket, genom det faktum 

att en kvalificerad revision minskar behovet av skattekontroll (ABL 9 kap. 37§; 

FAR, 2006). 

 

Figur 4 – Baserad på intressentmodellen (Freeman & Reed, 1983; Hill & Jones, 1992; Jenkins & 
Lowe, 1999; FAR, 2006). 

 



 

 16 

2.3 Förväntningsgapet 
 
I många fall skiljer sig intressenternas förväntningar på en revisor från revisorns 

faktiska roll enligt Revisorslagen (1999:1079). Olikheterna i uppfattningen kring 

vad revisionsyrket och revisionsuppdraget innebär leder till ett förväntningsgap 

(Porter, 1993). Ett exempel på felaktiga och orealistiska förväntningar på revision 

beskrivs av följande citat: 

 

”Det minsta man kan begära är att revisorn förhindrar eller åtminstone upp-

täcker förskingringar och andra ekonomiska brott, finner alla fel i ett bokslut, 

undanröjer risken för obestånd och konkurs, granskar alla transaktioner mel-

lan företagsledningen och bolaget, upptäcker alla poster som kan vara tvek-

samma ur skattesynpunkt, säkerställer att ledning och styrelse fattar rätt be-

slut” (Brännström, et al. 2005:200). 

 

Detta exempel skiljer sig från revisorns lagstadgade uppgifter: 

 

”Revisorn ska granska bolagets årsredovisning och bokföring samt styrelsens 

och den verkställande direktörens förvaltning. Granskningen ska utföras med 

professionell skepticism och vara så ingående och omfattande som god revis-

ionssed kräver” (ABL 9 kap. 3§).  

 

Revisorns möjlighet att uppfylla förväntningarna kring förhindrandet av till ex-

empel ekonomisk brottslighet och att konsultera företagsledningen till att fatta 

rätt beslut är begränsad av vad som anses vara god revisionssed (Porter, 1993; 

ABL 9 kap. 3§) Vilket resulterar i ett förväntningsgap: 

 

Figur 5 – Baserad på teorin om förväntningsgapet (Porter, 1993; FAR, 2006). 
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Det finns ingen detaljbeskrivning om vad god revisionssed innebär. Anledningen 

till detta är att möjliggöra en flexibilitet och anpassningsbarhet för revisorn be-

roende på olika typer av uppdrag och olika typer av företagsverksamheter. Det 

anses också begränsande för revisionens utveckling gällande dess teorier och 

praxis att ha en för snävt beskriven revisionssed (Moberg, Valentin, & Åkersten, 

2014).  

 

Sammanfattningsvis så är god revisionssed uppbyggd av förändringsbara normer 

som professionella revisorer ska agera efter. Lite mer detaljerad beskrivning om 

kraven på en revisor återfinns i IESBA:s etikkod, som delas upp i huvudområ-

dena; integritet, objektivitet, professionell kompetens och vederbörlig omsorg, 

tystnadsplikt, samt professionellt uppträdande (IESBA, 2016). För att exemplifi-

era hur tidigare citat av Brännström kan begränsas av dessa huvudområden, så 

kan förväntningen om att en revisor ska ”säkerställa att styrelse och VD fattar 

rätt beslut” påverka objektiviteten i senare granskning. Förväntningsgapet 

skapar missförstånd och oklarheter mellan revisorer och dess intressenter, ett 

vanligt missförstånd är ansvarsfördelningen mellan revisorn och kunden (Porter, 

1993). För att minska omfattningen och förekomsten av problemet kan förvänt-

ningsgapet förebyggas från flera håll. Ena hållet är att utveckla revisionsseden till 

att hamna mer i linje med intressenternas efterfrågan och förväntningar på revis-

ion, andra hållet är att tydligare upplysa intressenter om vilket revisionsarbete 

som är inom den goda revisionsseden (Koh & Woo, 1998). Idag upplyses de flesta 

klienterna med ett uppdragsbrev i enlighet med RS 210 ”Villkor för revisions-

uppdrag”, brevet är till för att dokumentera och följa kravet om att definiera vad 

uppdraget innebär innan revisionen genomförs (ISA, 2009). Vanligtvis innehål-

ler uppdragsbrevet en bilaga med FAR:s ”Allmänna villkor för lagstadgad revis-

ion av svenska aktiebolag” (FAR, 2006).  
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Figur 6 – Baserad på teorin om förväntningsgapet (Porter, 1993; Koh & Woo, 1998; FAR, 2006). 

 

2.4 Skatt 
 

Skatt är ett belopp som påförs juridiska och fysiska personer genom en lagstad-

gad skyldighet att bidra till staten. Effekten av skatt är att förflytta privata intäkter 

till staten, för att sedan gynna allmänheten (Ramsey, 1927; Lodin, 2019). Utöver 

skatt på lön betalar företagen även in arbetsgivaravgifter. Syftet med arbetsgivar-

avgifter är att finansiera stora delar av det sociala skydd samhället erbjuder sina 

medborgare i form av socialförsäkring (Barro & Sahasakul, 1986). I Sverige bes-

kattas aktiebolag med en fast skattesats och beskattning sker endast på företagets 

vinst (Bolagsverket, 2019). I handelsbolag och kommanditbolag betalas istället 

skatten av andelsägarna och deras andel av vinsten. Enskild näringsverksamhet 

beskattas, likt aktiebolag, med skatt på företagets vinst under året (Bolagsverket, 

2019).  

 

Utöver skatt på kapital, arbete och näringsverksamhet finns även mervärdesskatt 

(Keen & Lockwood, 2010). Administrationen av mervärdesskatt sköts av företa-

gen och vid inköp betalas ingående mervärdesskatt och vid försäljning erhålls ut-

gående mervärdesskatt.1 Ingående och utgående mervärdesskatt kvittas mot 

varandra och mellanskillnaden inbetalas eller utbetalas. Då företaget endast skö-

ter hanteringen av mervärdesskatten är det ingen kostnad. Kostnaden uppstår 

                                                   
1 Undantag är omvänd moms, se avsnitt 2.4.2.1. 
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istället för slutkonsumenten och är en from av skatt på varor och tjänster (Keen 

& Lockwood, 2010). I Sverige uppgår generellt momssatsen till 25 %, men det 

finns undantag för vissa varor och tjänster där momssatsen är 6 % eller 12 % 

(Skatteverket, 2019b).  

2.4.1 Svenska skattetrycket 
 
Effekterna av att ha ett högt skattetryck är omdiskuterade och även om det vid 

beräkningar ofta ser ut som att mer pengar skall tillfalla staten finns det andra 

faktorer som är intressanta att ta hänsyn till. En tidigare studie visar en positiv 

korrelation mellan höga genomsnittliga skattesatser och skattebrott, studien vi-

sade även att förekomsten av skatterevision hade en minskande effekt på skatte-

flykt och skattebrott (Cebula & Feige, 2011). En annan studie visar liknande sam-

band mellan den genomsnittliga skattesatsen och förekomsten av skatteflykt och 

skattebrott. Fler skattekontroller och en större omfattning av kontroller har en 

minskande effekt på antalet skattebrott (Lee, 2018). Andra faktorer som påverkar 

frekvensen av skattebrott är lågt förtroende för statliga institutioner och svagt so-

cialt skydd, vilket gör att folk vänder sig till den svarta marknaden för jobb 

(Maria, 2018). 

 

Jämfört med andra OECD-länder har Sverige ett relativt högt skattetryck2. Ex-

empelvis placerar sig Sverige på fjärde plats i OECD:s statistik om det generella 

skattetrycket i samtliga OECD-länder. Skattetrycket beräknas som skatteintäkter 

i procent av landets totala bruttonationalprodukt (BNP). I Sverige uppgick skat-

tesatsen till 44 % år 2017 och snittet för OECD uppgick till 34,2 %. Tätt under 

Sverige återfinns länder som Finland 43,3 % (OECD, 2019). I linje med studien 

av Cebula & Feige, (2011) om positiv korrelation mellan skattetryck och skatte-

brott så har Finland också visat sig ha problem med skattebrott, framförallt i 

byggbranschen (Kankaanranta & Muttilainen, 2010). Från år 2011 har skattekvo-

ten i Sverige ökat med 1,3 procentenheter till dagens skattesats på 44,3 % vilket 

ökat incitamentet att begå skattebrott (SCB, 2019; Cebula & Feige, 2011).  

                                                   
2 Organisationen för ekonomiskt samarbete och utveckling – Arbetar för utbyte av information 

och idéer som influerar den ekonomiska utvecklingen.  
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2.4.2 Specifika skatteregler inom byggbranschen 
 

Staten genomför vissa regleringar på grund av ekonomisk brottslighet, framför-

allt till följd svart arbete. De mest aktuella lagändringarna är omvänd moms, per-

sonalliggare och ROT-avdrag (Kútna, Gyurián, & Šeben, 2018; Piolatto, 2015; 

Williams, 2008; Prop. 2008/09:178). 

 

2.4.2.1 Omvänd moms 
 
Vid omvänd skattskyldighet frångås huvudregeln för mervärdesskatt där säljaren 

påförs moms vid försäljning. Istället blir det köparen, som vid erhållande av en 

faktura, påförs moms och blir skyldig att deklarera för både ingående och utgå-

ende moms. Ansvaret förflyttas därmed från underentreprenörer till de större 

entreprenörerna högre upp i kedjan (Schneider, Raczkowski, & Mróz, 2015). Syf-

tet med omvänd moms var att minimera möjlighet för företag att begå skattebrott 

genom att inte redovisa och betala utgående moms, medan köparen av företagets 

tjänst eller vara bokför den ingående momsen (Kútna et al., 2018).  

 

Bestämmelserna för omvänd skattskyldighet i Sverige trädde i kraft den 1 juli år 

2007 och ska tillämpas vid försäljning av tjänster som avser fastighet, byggnad 

eller anläggning samt byggstädning och uthyrning av byggarbetskraft (Skattever-

ket, 2019e). Bestämmelsen ansågs nödvändig då Riksskatteverket genomförde 

kontroller av stora byggprojekt, med syftet att kartlägga svart arbetskraft. Utifrån 

denna utredning beräknades svarta löner uppgått till minst 2,5 miljarder kronor 

årligen, inom den del av byggsektorn som arbetar med installationer, vilket leder 

till ett stort bortfall av mervärdesskatt varje år (Prop. 2005/06:130).  Riksskatte-

verkets utredning visar också att företag som fakturerar för den svarta arbetskraf-

ten debiterar mervärdesskatt på fakturorna till kunder. Denna skatt undandras 

genom att företag inte redovisar den utgående momsen som erhållits från kunden 

(Prop. 2005/06:130; Kútna et al., 2018). 
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2.4.2.2 Personalliggare 
 
För at minska svartjobb behöver myndigheter öka upptäcksmöjligheten genom 

olika kontrollaktiviteter av arbetsplatser (Williams, 2008). Med antagandet att 

svartjobb leder till skattebrott så leder ökade chanser att upptäcka svartarbete till 

mindre skattebrott (Allingham & Sandmo, 1972). Sedan den 1 januari år 2016 är 

det obligatoriskt att föra personalliggare där byggverksamhet bedrivs. Personal-

liggaren gör det möjligt att på ett enkelt sätt genomföra kontroller av vilka perso-

ner som befinner sig på arbetsplatsen och målet med personalliggaren är att upp-

täcka mer svartjobb. Detta minskar också incitamentet hos kriminella entrepre-

nörer att använda svartjobb då kostnad/fördel-ration av svartjobb påverkas ne-

gativt (Prop. 2005/06:169; Williams, 2008).  

 

Det är byggherrens ansvar att hålla den samlade personalliggaren för byggarbets-

platsen tillgänglig för underentreprenörer och Skatteverket vid kontroll (SFL 39 

kap. 12§). Personalliggaren ska innehålla uppgifter om: 

 

• Näringsidkarens namn och personnummer, organisationsnummer eller 

motsvarande. 

• Namn och personnummer eller motsvarande utländska nummer för per-

soner som är verksamma i näringsverksamheten. 

• Tidpunkten för påbörjande och avslutande av arbetspass för samtliga per-

soner på byggarbetsplatsen (Skatteverket, 2015). 

 

2.4.2.3 ROT-avdrag 
 
Syftet med införandet av avdrag för reparationer, om- och tillbyggnad (ROT) är 

att minska svartarbete och att öka arbetsutbudet (Prop. 2008/09:178; Piolatto, 

2015). Kostnadsavdrag ökar incitamentet för kunder av tjänster att anmäla dessa, 

vilket minskar efterfrågan av svartjobb (Piolatto, 2015). Enligt Piolatto (2015) är 

nyttan av en lämplig nivå av avdrag positivt för staten, då skatteinbetalningar från 

de ökade vita intäkterna hos företagen väger över för de kostnader som påförs 

staten genom kundernas möjlighet till kostnadsavdrag.  
 



 

 22 

Avdraget i Sverige avser privatpersoner vid anlitande av företag för utförande av 

reparationer och om- och tillbyggnader. Det innebär att privatpersoner får dra av 

30 % av kostnaden på sin slutgiltiga skatt för det utförda arbetet upp till 50 000 

kr (Skatteverket, 2019d). Företaget som utför arbetet drar av denna del av kost-

naden direkt vid fakturering och rapporterar sedan in arbetet till Skatteverket, 

som sedan betalar ut motsvarande belopp till företaget. Beloppet trycks sedan i 

förväg på privatpersonens deklaration. Genom skattereduktionen blir förhållan-

det för den vita arbetskraften mer konkurrenskraftigt och motivet att använda 

svartarbete minskar (Prop. 2008/09:178; Piolatto, 2015). 

2.4.3 Dubbelbestraffning  
 
Dubbelbestraffning innebär en bestraffning för samma gärning två gånger, och 

regler skrivs för att detta inte skall kunna ske (Salvatore & Stefanski, 2013). Enligt 

tidigare svensk lagstiftning kunde den som fått betala in skattetillägg till staten 

även bli dömd för skattebrott. Denna lagstiftning har genom beslut av högsta 

domstolen ändrats år 2013. Beslutet grundar sig i att det inte ska vara möjligt att 

bestraffas två gånger för samma gärning i enlighet med artikel 4 i europakonvent-

ionens sjunde tilläggsprotokoll och artikel 50 i EU:s rättighetsstadga. Detta är 

även känt som ”Ne bis in idem” som är latin för ”icke två gånger för samma sak” 

(NE, 2019). Beslutet utfärdades år 2013 men har varit giltigt sedan år 2009, vilket 

möjliggjorde en retroaktiv korrigering av domar. Detta innebär att det förekom-

mer vissa fall där personer bestraffats två gånger och det åligger åklagare att se 

till att felaktiga domar rättas till. Tillsammans med Ekobrottsmyndigheten har 

riksåklagaren beslutat att en granskning ska ske av samtliga fall där dubbelbe-

straffning kan föreligga (Ekobrottsmyndigheten, 2013).  

2.4.4 Revisorns roll i förebyggandet av skattebrott  
 
Revision är en viktig komponent i det förbyggande arbetet mot ekonomisk brotts-

lighet, generellt genom sitt historiska och nuvarande syfte; att upptäcka brottlig-

het och att granska företag (Power, 2003). Revision har också en roll i förebyg-

gandet av skattebrott, då revision visat sig ha negativ korrelation till denna brotts-

typ (Eriksen & Fallan, 1996; Fallan, 1999). Vikten av att ha revision styrks av stu-
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dier som visar att en skadad skattemoral är problematisk tillsammans med ute-

bliven revision, till följd av att förekomst av revision samt en god skattemoral 

minskat sannolikhet för skattebrott (Eriksen & Fallan, 1996; Fallan, 1999).  

 

En god revisionskvalité är vital för att revision ska motverka skattebrott, då en 

försämrad revisionskvalité innebär försämrad möjlighet att ekonomiska brott 

upptäcks (DeAngelo, 1981). Förutsatt en god revisionskvalitet så bidrar revision 

till upptäckande ekonomiska brott i linje med definitionen av revisionskvalité; 

sannolikheten att oegentligheter påträffas av revisorn (DeAngelo, 1981). Ett före-

tag med anlitad revisor indikerar mindre risk för skattebrott, då valet att inte ha 

revisor signalerar en ökad risk för dålig skattemoral i linje med Allingham & 

Sandmo (1972) normativa modell. Sannolikheten att bli upptäckt, tillsammans 

med påförda sanktioner, vägs som en kostnad mot möjliga fördelar av den som 

överväger att begå ett skattebrott (Allingham & Sandmo, 1972).  

 

Revisionens roll i förebyggandet av skattebrott är indirekt genom att revisorerna 

är övervakare av företagen i ett publikt syfte utöver sitt syfte att uppfylla företa-

gens intresse (Kandemir, 2016). Revisorer beskrivs som ”Watchdogs” som kan 

varna för att oegentligheter sker genom en granskning av företagens finansiella 

rapporter (re Kingston Cotton Mill Company, 1896; Power, 2003). Detta skiljer 

sig från finansiella utredare (Forensic Accountants) som beskrivs som ”Blood-

hounds”, med syfte att kartlägga och utreda brott, samt bistå med en specialiserad 

kunskapsbas vid rättegångar (Owojori & Asaolu, 2009).  

 

En roll utöver anmälningsplikten som förbygger skattebrott är att revisorer möj-

liggör avhjälpande av fel i redovisning. Det åligger revisorn att bedöma ifall felet 

eller den ekonomiska skadan har blivit avhjälpt, vilket i så fall leder till en utebli-

ven anmälan. Även om det finns begränsningar i revisorns anmälningsplikt fyller 

revisorn en funktion när det kommer till att motverka skattebrott. Detta då revi-

sorn exponeras för en stor del av information som inte hade uppmärksam-

mats utan särskild granskning från andra brottsbekämpande myndigheter (ABL 

9 kap. 42-44§§; DeZoort, Harrison, & Schnee, 2012) 
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2.4.4.1 Revisorns anmälningsplikt i Sverige  
 
Den oberoende revisorn har en lagstadgad anmälningsplikt (ABL 9 kap. 42-

44§§). Det framgår enligt aktiebolagslagen (2005:551), ABL 9 kap. 42-43 

§§ att revisorns anmälningsplikt begränsas till att omfatta endast styrelse och VD 

för brott som begåtts inom ramen för bolagets verksamhet. Revisorn ska även 

anmäla till styrelsen om han finner att det föreligger brottsmisstanke. Styrelsen 

behöver dock inte underrättas om det kan antas att de inte skulle vidta några ska-

deförebyggande åtgärder. Efter att styrelsen underrättats ska revisorn i en sär-

skild handling till åklagaren redogöra för misstanken. Underrättelse ska inte ske 

ifall skada har avhjälpts, ifall det misstänkta brottet redan är anmält eller ifall det 

misstänkta brottet är obetydligt. Det krävs endast en misstankenivå av ”kan miss-

tänkas” för att revisorns anmälningsplikt ska aktualiseras (ABL 9 kap. 42§). 

Denna nivå är den näst lägsta i misstanketrappan som består av den lägre nivån 

”anledning att anta” samt de högre nivåerna ”skälig misstanke”, ”sannolika skäl” 

och ”ställt utom rimligt tvivel” (Ekobrottsmyndigheten, 2007). Det lämnar i det 

hänseendet inget ansvar för revisorn att bedöma om brottet kommer att leda till 

fällande dom, vilket är kravet för att åtal ska väckas. Revisorn har dock ett ansvar 

att bedöma ifall brottet är av ringa betydelse och kan då underlåta att göra en 

anmälan och istället avgå. Enligt förarbeten till gällande lagstiftning motiveras 

detta med att den funktion som en revisor har är att framförallt tillgodose bolaget 

och dess intressenter (Prop. 1997/98:99). 

 

2.5 Ekonomisk brottslighet inom byggbranschen 
 
Byggbranschen har visat sig uppleva problem med ekonomisk brottslighet och 

skattebrott har varit en av de vanligaste förekommande brottstyperna (Kankaan-

ranta & Muttilainen, 2010). En anledning till det utbredda skattefusket är an-

vändningen av svart arbetskraft (Williams, Nadin, & Windebank, 2011).  

 

Brotten i byggindustrin har stora negativa påföljder på både samhället och bran-

schen (Kucukvar & Tatari, 2013). Förlorad konkurrenskraft för legala företag och 
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uteblivna skatteinbetalningar skadar den ekonomiska utvecklingen (Detotto & O-

tranto, 2010). En dysfunktionell konkurrens kan innebära att entreprenörer som 

bedriver legala verksamheter tappar arbetsmoral och motivation (Kankaanranta 

& Muttilainen, 2010). Dessutom leder skattebrott, ur ett längre perspektiv, till att 

de legala byggföretagen påförs en högre skattesats, för att kompensera de skatte-

förluster till följd av att skatt undandras från staten (Evans et al., 2006; Renooy 

et al., 2004; Gallin, 2001; Grabiner, 2000; Williams & Windebank, 1998).  

2.5.1 Skattebrott 
 
Skattebrott kan definieras som en handling där olagliga medel används för at 

undvika skattebetalningar till staten (Cebula & Feige, 2011). Det finns många 

olika typer av skattebrott i Sverige, generellt innebär det att någon, genom uppsåt 

eller av grov oaktsamhet, ger upphov till fara för att skatt undandras det allmänna 

(Skattebrottslagen 1971:69; Cebula & Feige, 2011).   

 

Exempel på vanligt förekommande skattebrott är; svartjobb som definieras som 

marknadsbaserade och lagliga tjänster genomförda inofficiellt och därav dolda 

från myndigheter, med syftet att undvika olika typer av avgifter och skatter (Goev 

& Boshnakov, 2008). Teoretiskt leder skattebrott till att legala företagen påförs 

en högre skattesats, för att kompensera de skatteförluster till följd av att skatt 

undandras från staten (Evans et al., 2006; Renooy et al., 2004; Gallin, 2001; Gra-

biner, 2000; Williams and Windebank, 1998). Skatteförlusterna är delvis till följd 

av de oupptäckta skattebrotten som leder till mindre inbetald skatt. Detta besk-

rivs med begreppet mörkertal. Mörkertalet av förlorade skatteintäkter är till följd 

av för lågt redovisade intäkter av de fuskande företagen (Niepelt, 2005). Riksre-

visionen (2017) påvisar en utebliven omsättningstillväxt bland små företag efter 

avskaffandet av revisionsplikten, vilket indikerar på lägre redovisade intäkter och 

ett större mörkertal av skattebrott i Sverige efter åt 2010. 

 

Skattebrott är även problematiskt för näringslivet, utöver att staten går miste om 

miljardbelopp i form av uteblivna skatteintäkter så bidrar skattebrott till sned-

vridna förhållanden på arbetsmarknaden, vilket leder till en osund konkurrens 
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(Goev & Boshnakov, 2008; Detotto & Otranto, 2010; Ekobrottsmyndigheten, 

2016b).  

2.5.1.1 Skattebrott i små företag 
 
Enligt Joulfaian & Rider (1998) så har småföretagare lägre skattemoral än övriga 

skattebetalare, som har sin huvudinkomst från arbetstagarlön. En förklaring till 

deras högre incitament att skattefuska, än till exempel anställda, är att de upple-

ver betalda skatter som en förlust (Kamleitner, Korunka, & Kirchler, 2012). An-

ställda är passiva mottagare av information om den skatt som de betalar, till skill-

nad mot småföretagarna som psykologiskt ser betald skatt som en förlust av brut-

tovinsten. Enligt Kamleitner et al. (2012) så ser småföretagaren skatter som en 

förlust och anställda ser skatter som en icke-vinst, vars skatt hålls kvar från dess 

inkomstkälla. Detta leder till ett högre incitament för skattebrott med utgångs-

punkt i prospektteorin (Kahneman & Tversky, 1979; Idson, Liberman, & Higgins, 

2000). En anledning är att det har visat sig att smärtan av en förlust är större än 

smärtan för den motsvarande icke-vinningen (Idson et al., 2000). Skattebetalare 

gör ett beslut om en minskad vinst i form av att acceptera en nettoinkomst med 

skattebetalning, eller en ökad vinst i form av att en bruttoinkomst utan skattebe-

talning. Eller så gör skattebetalaren ett beslut om en förlust till följd av att betalad 

skatt, eller en minskad förlust genom att undvika skatt. Småföretagare gör valet i 

förlustperspektivet, vilket också gör dem mer risktagande (Chang, Troutman, & 

O’Bryan, 2000; Kamleitner et al., 2012). 

2.5.2 Branschegenskaper i byggbranschen 
 
Tidigare studier pekar på branschens specifika egenskaper som en anledning till 

den utbredda ekonomiska brottsligheten (Kankaanranta & Muttilainen, 2010). 

En vanligt förekommande egenskap som sammanknyts till högre incitament för 

ekonomiska brott och svartjobb är projektformen, som kräver informella lös-

ningar. Branschen har också en kultur som ger upphov till brott (Kankaanranta 

& Muttilainen, 2010; Krishnan, 2009; Brown & Loosemore, 2015; Rabl & 

Kühlmann, 2008). 
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Projektformen kräver många underleverantörer och medför stort beroende av ett 

ömsesidigt förtroende mellan företagen. Historiskt har branschen speglats av 

stressade platschefer till följd av projektformen (Davidson & Sutherland, 1992). 

Komplexiteten som projektformen medför gör det svårt att budgetera och förutse 

alla händelser, därav krävs en flexibilitet hos företag att kunna omförhandla avtal 

mellan varandra vid oförutsedda händelser (Williamson, 1981). Att arbeta i pro-

jekt innebär att inget jobb är sig likt; nya beräkningar av budgetering, tidsåtgång 

och arbetskraft med mera krävs vid varje nytt projekt (BRÅ 2007:27). Avsakna-

den av rutiner och erfarenhet av nya utmanande projekt ökar osäkerheten och 

risken för felberäkningar. Detta kan leda till tidspress och potentiellt stora för-

lustsummor, vilket i sin tur kan vara anledningen till neutralisering av brott (BRÅ 

2007:27; Sykes & Matza 1957). 

 

Det har också visat sig att byggbranschen har en kultur som accepterar korrupta 

åtgärder för att uppnå mål. Med en legitimering av korrupta handlingar, inte bara 

av personen själv, utan även av viktiga omgivande personer, ökar sannolikheten 

för att handlingen begås (Brown & Loosemore, 2015; Rabl & Kühlmann, 2008). 

Bland de olika yrkesgrupperna och verksamheterna i byggbranschen är de mest 

framhävda attityderna; lojalitet, tystnadsideal och stolthet (BRÅ 2007:27). Dessa 

attityder har bildat normer inom byggbranschen som kan användas som neutra-

lisering och incitament till brott (Brown & Loosemore, 2015; Sykes & Matza, 

1957). Exempelvis kan lojalitet och tystnadsidealet användas som neutralisering 

för brott om detta åberopas högre lojalitet, vilket innebär att gärningsmannen 

anser att gynnandet av branschkulturen väger över den omoraliska eller olagliga 

handlingen (BRÅ 2007:27; Sykes & Matza 1957). Sammanfattningsvis sker vissa 

fall av ekonomisk brottslighet i byggbranschen till följd av att den kriminella ent-

reprenören är mer lojal till branschkulturen än till de lagar som bryts (Sykes & 

Matza, 1957; Brown & Loosemore, 2015; Rabl & Kühlmann, 2008; BRÅ 2007:27). 

2.5.3 Neutralisering till brott i byggbranschen 
 
Neutralisering innebär att en person med olika argument legitimerar sina brotts-

liga handlingar. Detta görs genom att personen temporärt bortser från egna 

grundvärderingar som i normala omständigheter hade förhindrat denne från att 
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begå handlingen. Sykes & Matza (1957) beskriver olika tekniker för att stänga av 

”inre protester” mot att göra något som man själv anser är omoraliskt, dessa tek-

niker är ”förnekande av ansvar”, ”förnekande av skada”, ”förnekande om offret”, 

”fördömande av fördömmaren” och ”åberopande av högre lojaliteter”.  

• Förnekande av ansvar innebär att gärningsmännen hävdar att de var offer 

för omständigheterna och att situationen var bortom deras kontroll, det 

vill säga att de inte bar huvudansvaret för handlingen (Sykes & Matza, 

1957).  

• Förnekande av skada är ett argument av personen att dess brottsliga hand-

lingar inte medfört någon skada för någon (Sykes & Matza, 1957).  

• Vid ett förnekande om offer menar gärningsmannen att den drabbade på 

något sätt förtjänar skadan och därför inte borde ses som ett offer (Sykes 

& Matza, 1957). 

• Med tekniken fördömande av fördömmaren argumenterar de kriminella 

för att de fördömande har begått lika omoraliska och olagliga handlingar 

(Sykes & Matza, 1957).  

• Vid åberopande av högre lojaliteter begås en kriminell handling med mo-

tivet att brottet gynnar något större i längden (Sykes & Matza, 1957). 

• Med åberopande av god karaktär anser personen att dess övriga goda ka-

raktär väger upp för den kriminella handlingen (Sykes & Matza, 1957). 

En studie i Nederländerna har visat att entreprenörer i byggbranschen neutrali-

serar ekonomisk brottslighet (Hertogh, 2010; Sykes & Matza, 1957). Exempelvis 

genom förnekande av skada och förnekande av ansvar: 

 

"We from the construction industry always felt that we were only breaking traf-

fic laws. This was not a real felony, because we didn't hurt anyone" (Hertogh, 

2010) 

 

"In the Netherlands, if we consider a law unjust, then we breach that law with-

out any remorse. Our conscience is stronger than the law" (Hertogh, 2010). 
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2.5.4 Penningmaskering - Ett problem i byggbranschen 
 
Anlitande av svart arbetskraft och undvikande av skatter görs med hjälp av pen-

ningmaskering. Detta system hjälper kriminella entreprenörer att betala svarta 

löner utan att det syns i redovisningen (Zabyelina, 2015). 

 

Ett förenklat uttryck för penningmaskering är att göra “vita pengar svarta”. Det 

kan vara svårt att förstå motivet bakom penningmaskering, då det mer välkända 

brottsverktyget penningtvätt i princip bygger på motsatsen, där de kriminella gör 

“svarta pengar vita” (Zabyelina, 2015). För att enkelt beskriva skillnaderna mel-

lan de två motsatta brottsverktygen, kan processen beskrivas med två cykler.  

2.5.4.1 Penningtvätt jämfört med penningmaskering 
 

 

Figur 7 - Penningtvätt (Zabyelina, 2015) 

 

Vid penningtvätt genereras ”svarta pengar” av en kriminell verksamhet. Dessa 

pengar används i övrigt legitima verksamheter och finansiella system. Flertalet 

transaktioner sker med hjälp av skalbolag, i ett hav av andra legitima transakt-

ioner tvättas pengarna och ser ut att ha genererats genom en legitim verksamhet, 

de har blivit ”vita”. Vita pengar kan sedan användas av den kriminella entrepre-

nören för investeringar eller konsumering (Zabyelina, 2015). Enligt Europapar-

lamentets och rådets direktiv (EU) 2015/849 innebär inte penningtvätt bara att 

dölja pengars riktiga ursprung, det kan också gälla olika typer av egendom som 

förvärvats genom brott.  
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Figur 8 - Penningmaskering (Zabyelina, 2015) 

 

Vid penningmaskering förs vita pengar från en legal verksamhet ut ur bolaget 

med syfte att användas i en illegal verksamhet. Legalt intjänade pengar förs ut 

genom olika kostnadstransaktioner till skalbolag och konkursbolag. Målvakter 

för bolagen tar sedan ut pengarna kontant och pengarna kan då användas i en 

illegal verksamhet, utan att spåras tillbaka till sitt ursprung (Zabyelina, 2015; 

BRÅ 2007:27).  

 

Sammanfattningsvis kan penningtvätt och penningmaskering kontrasteras med 

sitt syfte, förutsättning och resultat: 

 

• Syftet skiljer sig på det sättet att penningtvättande bolag vill dölja pengar-

nas ursprung, medan penningmaskerande bolag vill dölja pengarnas slut-

station (Zabyelina, 2015).  

• Förutsättningarna för användningen av de olika brottsverktygen är också 

det motsatta, penningtvätt förutsätter att pengarna har erhållits genom en 

illegal verksamhet och penningmaskering förutsätter att pengarna erhål-

lits genom en legal verksamhet (Zabyelina, 2015).  

• Penningtvätt resulterar i att de svarta pengarna blir vita och kan användas 

legalt, medan penningmaskering resulterar i att de tidigare vita pengarna 

kan användas för brottslig verksamhet (Zabyelina, 2015). 
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2.5.4.2 Beståndsdelarna av penningmaskering 
 
Till följd av den utbredda användningen av svartarbete inom byggbranschen blir 

penningmaskering och osanna fakturor vanligt förekommande (Zabyelina, 2015). 

Detta sätts i system som medför att de svarta lönebetalningarna blir svårupp-

täckta. Systemen består av olika verktyg för penningmaskeringen och de mest 

vanliga är; fasadbolag, målvakter, konkursbolag, osanna fakturor och factoring-

bolag (Zabyelina, 2015; Jancsics, 2018; Bowen, Edwards, & Cattell, 2012; Brown 

& Loosemore, 2015; Bergman & Nevarez, 2006; BRÅ 2007:27).  

 

Fasadbolagen ligger i gråzonen mellan den illegala och legala ekonomin, eller 

mellan de svarta och vita pengarna. Dessa typer av bolag används som verktyg för 

kriminella entreprenörer att betala osanna kostnadsfakturor till. Detta är likt ett 

konkursbolag, men skiljer sig på det sättet att de kan ha en långsiktig verksamhet, 

då de trots fusket kan ha en korrekt bokföring. Fasadbolagen kan se väldigt olika 

ut, i många fall har de en legal verksamhet utöver den penningmaskerande funkt-

ionen, men de kan också ha ekonomisk brottslighet som huvudverksamhet. Be-

greppet “fasad” grundar sig i att de upprätthåller en fasad mot myndigheter och 

kunder att en helt legal verksamhet bedrivs, vilket skapar en legitim inkomstkälla 

för de kriminella aktörerna på marknaden. Det stora incitamentet till att använda 

fasadbolag mellan kunden av osanna fakturor och konkursbolaget, är att det 

skapar möjlighet att behålla samma företag under en längre tid, vilket skapar mer 

långsiktiga relationer med kunderna (BRÅ 2007:27). 

 

En målvakt är en person som formellt företräder bolaget åt en kriminell entre-

prenör, som är den faktiska företrädaren av bolaget (Jancsics, 2018). Målvakten 

kan ta på sig rollen av många olika anledningar, men den vanligaste är i utbyte 

mot monetära medel i form av en svart lön. Det är inte heller sällan förekom-

mande med målvakter som står lågt i samhällets hierarki. I många förundersök-

ningar har hemlösa, alkoholberoende och drogberoende personer förekommit, 

där de agerat målvakt åt kriminella entreprenörer i utbyte mot pengar och droger 

av olika slag (Jancsics, 2018). Målvakter är inget som är tillåtet i Sverige då sty-

relseledamöter inte få utses om de inte avser att ta del av den löpande förvalt-

ningen av bolagets angelägenheter (ABL 8 kap. 12 §).  

https://lagen.nu/2005:551#K8P12S1
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Ett konkursbolag eller skalbolag är ett företag som inte har någon verklig ex-

istens, och används med syftet att undvika skatter. Att de inte har någon verklig 

existens innebär att de sällan har några anställda och eller kommersiell verksam-

het (Bowen et al., 2012; Brown & Loosemore, 2015). Med konkursbolag menas 

ett bolag som har i syfte att gå i konkurs inom ett år (BRÅ 2007:27). Med andra 

ord är syftet att tömma bolaget till dess att det blir insolvent, vilket innebär att 

det är oförmöget att betala sina lång- och kortsiktiga skulder (BRÅ 2007:27; 

KonkL 1 kap. 2 § 2 st). Då bolaget inte har någon planerad långsiktig existens 

bortses redovisning av intäkter och utgifter, vilket gör det svårt för Skatteverket 

och konkursförvaltare att bedöma vilka tillgångar, skulder, intäkter och kostna-

der som funnits i bolaget under året (BRÅ 2007:27). Med en så kallad målvakt, 

som den formella företrädaren för konkursbolaget, kan obeskattade pengar tas ut 

med förutsättning att målvakten hävdar sin ovetskap eller okunskap om bolagets 

verksamhet. Med hjälp av målvakten döljs den kriminella entreprenören, som är 

den verkliga brottslingen och företrädaren för konkursbolaget. Målvaktens inci-

tament är vanligtvis en svart lön för sina uppoffringar åt den verkliga företräda-

ren (Jancsics, 2018; BRÅ 2007:27).  

 

Med en osann faktura menas en falsk kostnadsfaktura för att ge sken av en legitim 

pengaöverföring från kund till fasadbolag och sedan från fasadbolag till konkurs-

bolag (Bergman & Nevarez, 2006). Fakturan kan definieras som osann om den 

ställts ut till kunden utan att motsvara en prestation. I större härvor ställs nya 

fakturor ut mellan de olika fasadbolagen, till dess att den sista fakturan når kon-

kursbolaget (Bergman & Nevarez, 2006; BRÅ 2007:27).  

 

Factoringbolag är ett företag som erbjuder en tjänst att köpa fakturor från andra 

företag, vilket ger ett substitut till traditionella banklån. Till följd av att factoring-

företagen tar över fakturorna tar de också över kreditrisken. Användningen av 

factoringbolag har också visat sig fördelaktigt för företag som är i behov av en 

bättre likviditet (Stoke, 1967). Factoring används ibland för att göra penningmas-

kering än mer svårupptäckt. Vid falsk factoring säljer konkursbolaget sina faktu-

ror inklusive de osanna fakturorna till factoringbolaget, som betalar konkursbo-

laget i kontanter för sitt uppköp av fakturorna. Pengar går dock istället till den 
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kriminella entreprenören, som genom sitt samarbete med det falska factoringbo-

laget undviker kontrollbehovet av målvakter och konkursbolag (BRÅ 2007:27). 

 

2.6 Granskningsprocessen 
 
Granskningsprocessen inom revision består av många olika metoder för att på ett 

effektivt sätt planera och granska företag. Delar av revisionsprocessen är; väsent-

lighet, intern kontroll, riskbedömning, substansgranskning, granskning av små 

företag och krisföretag samt oberoendeprövning (Chong & Vinten, 1996; Hoitash, 

Hoitash, & Bedard, 2008; Hogan & Wilkins, 2008; Weik, Eirle, & Ojala, 2018; 

Salehi, Mansoury, & Azary, 2009; FAR, 2006). 

2.6.1 Väsentlighet 
 
Företagets storlek tas i beaktning för att avgöra hur omfattande en granskning 

behöver vara. Förekomsten av väsentlighet i revisionsprocessen grundar sig till 

stor del på tid- och ekonomiska aspekter. Arbetsbördan för en revisor hade varit 

omåttligt stor vid granskning av ett företag i detalj. För att göra det möjligt att 

leda revisionen mot områden där väsentliga fel vanligast förekommer måste re-

visorn skaffa sig en förståelse för verksamheten samt vilken nivå av intern kon-

troll företaget har (Chong & Vinten, 1996).  

 

Företag har olika storlek och det är därför de procentuella utfallen av felen som 

avgör väsentligheten, snarare än det absoluta värdet. Till följd av detta kan exem-

pelvis ett fel på 10 000 kr ses som väsentligt i ett litet företag, men oväsentligt i 

ett större företag (FAR, 2006; Chong & Vinten, 1996). Revisorn måste således 

bestämma vad som är en acceptabel väsentlighetsnivå, vilket innebär det största 

felet som kan tolereras utan skriva en oren revisionsberättelse. Som verktyg för 

att bedöma om ett fel är inom acceptabel väsentlighetsnivå använder sig revisorn 

av ett väsentlighetstal (Chong & Vinten, 1996). Om de totala felen som uppmärk-

sammats under granskningen överstiger den valda acceptansnivån måste revi-

sorn påtala dessa brister till företagsledningen och verka för att grunden till felen 

avhjälps. Om fel inte avhjälps eller inte kan avhjälpas måste revisorn överväga att 

skriva en oren revisionsberättelse (Carrington, 2009). 
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2.6.2 Intern kontroll 
 

Det är av stor vikt för revisorn att förstå den interna kontrollen i ett företag för 

att bedöma risknivån (Hoitash et al., 2008). Ett företag med en effektiv och väl 

fungerande intern kontroll erhåller många fördelar i form av effektiva processer, 

mer tillförlitlig information till intressenter, ökat förtroende och en minskad risk 

för kostsamma fel. Intern kontroll har dock ett pris och nyttan av den interna 

kontrollen måste därför vägas mot kostnaden. Funktionen av intern kontroll va-

rierar beroende på flera faktorer, varav en är företagets storlek (FAR, 2006). I 

större företag finns det ofta en separering av kontroll mellan ägare och förvaltare, 

vilket utökar kontrollbehovet (Jensen & Meckling, 1976). Intern kontroll består i 

många fall av en tydlig ansvarsfördelning samt ett väl fungerande rapport- och 

attestsystem (FAR, 2006).3 

2.6.3 Riskbedömning  
 
Risken för en felaktig revisionsberättelse kallas för revisionsrisk och är summan 

av inneboenderisken, kontrollrisken och upptäcktsrisken.  

 
Figur 9 – Formel (FAR, 2006). 

 

Inneboenderisken är den risk för felaktigheter och brister som förekommer till 

följd av verksamhetstyp. Exempelvis har verksamheter som kräver invecklade 

värderingar och transaktioner hög inneboenderisk. Kontrollrisken är risken för 

att företagsledning eller anställda, med sitt interna kontrollsystem, inte upp-

täcker fel i redovisningen. Ett dåligt attestsystem är ett exempel på en faktor som 

ökar kontrollrisken. Upptäcktsrisken är sannolikheten att väsentliga fel inte upp-

täcks av revisorn (FAR, 2006).  

2.6.4 Substansgranskning 
 
En viktig granskningsåtgärd för att upptäcka ekonomisk brottslighet är substans-

granskning (Hogan & Wilkins, 2008). Med substansgranskning avses granskning 

                                                   
3 Intern kontroll av mindre betydelse i små företag – Se avsnitt 2.6.5. 



 

 35 

av resultat- och balansposter och de transaktioner som ligger till grund för dessa. 

Substansgranskningen kan genomföras genom att enskilda interna poster grans-

kas mot underlag, exempelvis kan fakturor kontrolleras mot berörda konton i 

bokföringen, eller att utdrag från företagets bankkonto stäms av mot bokfö-

ringen. Den kan även bestå av att granska transaktioner av extern karaktär genom 

en saldoförfrågan hos en kund eller leverantör. Inventering av lager ses också som 

en del i substansgranskningen där det fysiska lagret stäms av mot bokföringen. 

Det finns även en analytisk del av substansgranskningen, vilket innebär att revi-

sorn gör olika typer av analyser och rimlighetsbedömningar. Dessa analyser kan 

bestå av olika typer av jämförelser som till exempel att bokföringsposter jämförs 

mot föregående år, att utfallet av upprättad budget kontrolleras och att berörda 

nyckeltal i liknande företag inom samma bransch analyseras (ISA 520). 

 

Vid genomförandet av substansgranskningen är värdet av underlaget som revis-

ionsbevis av stor vikt. Revisionsbevis är den information revisorn erhåller för att 

komma fram till de slutsatser som revisionsberättelsen baseras på. Vid substans-

granskningen ska revisorn beakta hur lämpliga revisionsbevisen är för de olika 

räkenskapspåståendena. Räkenskapspåståenden är de olika påståenden som 

återfinns i företagets årsredovisning, direkt eller indirekt, och dessa är:  

 

• Existens - Tillgången eller skulden existerar. 

• Rättigheter och förpliktelser - Företaget har rättigheter till sina tillgångar 

och är ansvariga för sina skulder.  

• Fullständighet - Samtliga tillgångar, skulder och ägarintresse som ska ha 

bokförts, är bokförda och tillhörande upplysningar är beskrivna. 

• Riktighet, värdering och allokering - Tillgångar, skulder och ägarintresse 

är korrekta och justeringar eller allokeringar har bokförts lämpligt. Tillhö-

rande upplysningar är korrekt beskrivna.  

• Klassificering - Bokföring av tillgångar, skulder och ägarintresse har ge-

nomförts på rätt konto. 

• Presentation - Tillgångar, skulder och ägarintresse är riktigt uppdelade 

och sammanslagna samt tydligt presenterade (ISA 315) 
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2.6.5 Granskning av små företag och krisföretag 
 
Efterfrågan av revision är mindre för små företag än stora företag, då det inte 

förekommer lika stora agentkostnader, till följd av mindre separation mellan fö-

retagsledare och ägare än i större företag (Weik et al., 2018; Jensen & Meckling, 

1976). Vid frivillig revision behöver revisorn ha en förståelse för verksamheten 

och det är därför viktigt att åka ut till företagen för att förstå om företagsledaren 

har en aktiv roll i upprättandet av årsredovisningar, kontroller och medelsförvalt-

ning. De kontroller som kan jämföras med intern kontroll i större företag är kon-

troller i redovisningssystemet som är till för att motverka att fel begås. Men ef-

tersom den interna kontrollen är begränsad läggs det i små företag stor vikt på 

substansgranskningen (FAR, 2006). 

 

Obeståndsjuridik är en viktig kompetens som krävs vid revision av ett företag i 

kris. Företag som riskerar att försättas i konkurs begår i större utsträckning brott 

till följd av felaktig eller bristande redovisning (FAR, 2006). Likviditetsplane-

ringen blir av större betydelse och en kontrollbalansräkning behöver i många fall 

upprättas. Detta innebär enligt 25 kap. 13 § ABL att revisorn ska granska om det 

egna kapitalet utgör mer än hälften av det registrerade aktiekapitalet. Beräk-

ningen genomförs i enlighet med 25 kap. 14 § ABL. När revisorn misstänker att 

företaget kommer att försättas i konkurs inom snar framtid behövs den löpande 

redovisningen och de ekonomiska rapporterna granskas med tätare mellanrum. 

Revisorn ska också, i revisionsberättelsen, kommentera om förutsättningar och 

brister för företaget att bedriva sin verksamhet (FAR, 2006). 

2.6.6 Revisorns oberoende 
 
De mest väsentliga kraven på en funktionell revision är att den är gjord av en 

kompetent och oberoende revisor. Dessa två förutsättningar är de viktigaste be-

ståndsdelarna i bedömningen av om revisionen kan anses vara auktoritativ eller 

inte (Flint, 1988). Stettler (1982) höjer väsentlighetsgraden ytterligare för obero-

endet där han beskriver det som ett absolut krav för revisionens funktion: 
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“Since the only product of attestation is the credibility added to financial infor-

mation by the audit report, it is essential that the auditor be independent and be 

so perceived by users of the financial statements. No credibility can be added 

without an auditor’s independence” (Stettler, 1982, s .31). 

 

En oberoende revision definieras på många olika sätt med gemensamma näm-

nare såsom; opartiskhet, objektivitet och självständighet (Salehi et al., 2009). Ett 

säkerhetsställande av att revisionen är oberoende är en viktig del i revisionspro-

cessen och kallas för oberoendeprövning. Bedömningen skall göras utifrån en 

tredje mans perspektiv på hur denne bedömer om granskningen, med dess förut-

sättningar, kan göras opartiskt, objektivt och självständigt (FAR, 2006; Salehi et 

al., 2009). 

 

I Sverige är kravet på ett accepterat uppdrag att oberoendeanalysen har doku-

menterats vid fristående rådgivning (RNFS 2001:2). Revisorsnämnden kräver 

också en dokumentation vid användning av analysmodellen (Dnr 2001-576, 

2003). Analysmodellen är en tillämpning av 21§ i Revisorslagen (2001:883) som 

kompletterar det generella förbudet om en sidoverksamhet som skadar oberoen-

det hos en revisor. Exempel på sidoverksamhet reglerad i den 25§ är fall där re-

visorn är styrelseledamot eller VD i revisionsklienten.  

 

Tjänster utöver revisorers granskande funktion är av stor väsentlighet i bedöm-

ningen av revisorns oberoende i enlighet med Revisorslagen (2001:883) 21 §, 

framförallt konsult- och rådgivningsuppdrag. Det är självgranskningshotet som 

är mest aktuellt vid kombinerade revisions- och rådgivningsuppdrag (Diamant, 

2004). Den typ av rådgivning som har en tydlig anknytning till revisionsverksam-

heten benämns “frivillig rådgivning” (FAR, 2006). Tjänster som många revisions-

byråer erbjuder utöver revisionen är skatterådgivning, affärsrådgivning, perso-

nalrådgivning, deklarationshjälp och redovisningshjälp. Många revisionsbolag i 

Sverige har en omsättning från övrig konsultverksamhet och frivillig rådgivning 

som upptar mer än hälften deras årliga omsättning (Carrington, 2009). Det ska 

dock nämnas att vissa stora revisionsbyråer på senare tid valt att sälja ut sina 

redovisningsverksamheter, vilket minskar problematiken för opartiskhet. PWC 
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sålde år 2018 ut hela sin redovisningsverksamhet och VD:n Peter Nyllinge beskri-

ver anledningen på följande vis:  

 

”Business Service är en framgångssaga. Men på grund av oberoenderegler och 

byråns struktur är PwC inte rätt ägare när Business Services ska fortsätta ut-

vecklas. Bland annat är det regler för kombiuppdrag som hindrar Business Ser-

vices att leverera tjänster till PwC:s revisionskunder” – Peter Nyllinge  (FAR, 

2018). 

 

Problematiken med utsåld redovisningsverksamhet berör inte bara de und-

gångna oberoendereglerna, utan också behovet av revision. Enligt Weik, Eirle & 

Ojala (2018) så väljer företag som köper in extern redovisningstjänst i stor ut-

sträckning bort revision, då de ser denna tjänst som ett substitut för en grans-

kande revision.  

 

2.7 Teoretiskt fall av penningmaskering 
 
Avsnittet innefattar två sammanfattande fall av skattebrott med metoden pen-

ningmaskering, till följd av användning av svart arbetskraft. Fallet syftar också 

till att ge en praktisk beskrivning av revisionens och Skatteverkets roll i förhind-

randet eller upptäckandet av brottet.  

 

Projektledaren är ett exempel på en beställare av en byggtjänst. Denna tjänst ut-

förs av ett byggföretag som delvis använder sig av svart arbetskraft, och därför 

kan definieras som ett fasadbolag. Projektledaren betalar en faktura utställd från 

byggföretaget och en vit transaktion har då uppstått, ingen osann faktura har fö-

rekommit i detta steg. Den kriminella entreprenören behöver betala den svarta 

arbetskraften och behöver därför omvandla de vita pengarna till svarta pengar 

(Zabyelina, 2015). Detta görs med hjälp av ett konkursbolag som ställer ut en 

osann faktura till byggföretaget (Bowen et al., 2012; Brown & Loosemore, 2015; 

Bergman & Nevarez, 2006). Konkursbolaget kan bedriva vilken typ av verksam-

het som helst och benämns därför som ”Annat företag” i figur 10 och 11. Efter att 

transaktionen skett mellan byggföretaget och konkursbolaget tar en målvakt ut 



 

 39 

pengarna ur bolaget kontant. Kontanterna överlämnas till den kriminella entre-

prenören som då kan betala den svarta arbetskraften vilka utfört byggtjänsten åt 

projektledaren (Zabyelina, 2015; Bowen et al., 2012; Brown & Loosemore, 2015; 

Jancsics, 2018 BRÅ 2007:27).  

 

Figur 10 - Teoretiskt fall av penningmaskering baserad på  (Zabyelina, 2015; Bergman & Nevarez, 

2006; Bowen et al., 2012; Brown & Loosemore, 2015; Jancsics, 2018; BRÅ 2007:27) 

 

Revisorns möjligheter att upptäcka penningmaskeringen: 

 

• Jämförelse av poster med föregående år, budget och bransch (FAR, 2006): 

Genom att revisorn jämför poster som påverkas av svartarbete kan väsent-

liga avvikelser medföra att penningmaskering upptäcks. Exempel på pos-

ter är personalkostnader och arbetsgivaravgifter.4 

 

• Jämförelse av nyckeltal med föregående år, budget och bransch (FAR, 

2006): Avvikelser kan upptäckas med hjälp av en nyckeltalsgranskning. 

                                                   
4 Se avsnitt 2.6.1. 
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Exempel på ett relevant nyckeltal är omsättning per anställd som blir 

större till följd av penningmaskeringen beskriven i fallet, jämfört med i en 

helt legitim verksamhet (ceteris paribus).5 

 

• Granskning av underlag: Enligt 5 kap. 7 § BFL ska följande underlag finnas 

tillgängligt; verifikationsnummer, datum, belopp, vad affärshändelsen av-

ser samt vem som är motpart. Förutsatt att alla dessa uppgifter finns så är 

beskrivningen av affärshändelsen en upptäcktsmöjlighet för revisorn. En-

ligt BFNAR 2013:2 punkt 5.5 så bör en person utanför verksamheten ges 

möjlighet att förstå affärshändelsen, exempelvis ska typ av tjänst eller vara 

anges tillsammans med dess kvantitet. Till följd av att affärshändelsen 

mellan konkursbolaget och fasadbolaget faktiskt inte skett så är en brist-

fällig beskrivning en möjlighet för en revisor att upptäcka penningmaske-

ringen.  

 

• Saldoförfrågan (FAR, 2006): Möjliggör för revisorn att upptäcka om kon-

kursbolagets fordring stämmer överens med byggföretagets leverantörs-

skuld. I detta fall av penningmaskering överensstämmer saldona med 

varandra, dock finns ingen redovisning i ett konkursbolag, vilket kan indi-

kera oegentligheter gällande affärshändelsen.6 

“För att upptäcka skattefusk som exempelvis oredovisade inkomster räcker det 

inte att kontrollera deklarationsuppgifter eftersom det inte syns i deklaration-

erna. För detta ändamål har Skatteverket i stället bl.a. skrivbordsutredningar 

och Skatterevisioner" (Riksrevisionen, 2017). 

Skatteverkets möjligheter att upptäcka penningmaskeringen: 

• Skatteverket kan identifiera svartarbete genom en kontroll av personallig-

gare. Kontrollen syftar till att stämma av uppgifterna som näringsidkaren 

angett med de personer som är verksamma på byggarbetsplatsen. Skatte-

verket kan också be om arbetstagarnas identitet (SFL, 42 kap. 8a§). Det är 

näringsidkarens ansvar att personerna i personalliggaren kan identifieras 

                                                   
5 Se avsnitt 2.6.4. 
6 Se avsnitt 2.6.5. 
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(prop.2014/15:6 s.64). Finns det brister i personalliggaren har Skattever-

ket anledning till att misstänka att svartarbete bedrivs, vilket också kan 

medföra en upptäcksmöjlighet för penningmaskeringen.  

• Till följd av en skattekontroll på ett byggföretag inom byggarbetsplatsen 

så kan fasadbolaget kontrolleras genom en tredjemansrevision. Detta in-

nebär att Skatteverket hämtar in uppgifter från ett företag i syfte att kon-

trollera ett annat (SFL, 41 kap 2 § 2st). Ett exempel på detta kan vara att 

bristerna i personalliggaren hos projektledaren leder till en kontroll av fa-

sadbolaget.  

 

Fall ett kompletteras med fall två som adderar ett factoringbolag i systemet för 

penningmaskering: 

 

Figur 11 - Teoretiskt fall av penningmaskering baserad på  (Zabyelina, 2015; Bergman & Nevarez, 

2006; Bowen et al., 2012; Brown & Loosemore, 2015; Jancsics, 2018; BRÅ 2007:27) 
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Steg ett sker på samma vis som tidigare, men i steg två sker istället för en trans-

aktion mellan byggföretaget och konkursbolaget en transaktion till factoringbo-

laget, som utan monetära medel tagit över fakturan från konkursbolaget. Kon-

tanterna som i sken betalats av factoringbolaget till konkursbolaget lämnas istäl-

let över till den kriminella entreprenören. Incitamentet för denna metod är att 

undvika att pengarna passerar konkursbolaget och målvakten (Bowen et al., 

2012; Brown & Loosemore, 2015; Jancsics, 2018; Bergman & Nevarez, 2006; 

BRÅ, 2007).  

 

2.8 Revisionspliktens avskaffande – En frivillig revision 
 
Behovet och efterfrågan av revision har historiskt sett olika ut och revisionspro-

fessionen har förändrats sedan 80-talet (Knechel et al., 2013). Vid detta årtionde 

lagstadgades en plikt för nyregistrerade företag att tillsätta en revisor, vilket in-

nebar att behovet av revisorer ökade (Öhman & Wallerstedt, 2012). Idag är det 

lagstadgade behovet av revision mindre till följd av ett avskaffande av lagstadgad 

revisionsplikt (Broberg et al., 2013).  

 

Efter påtryckningar av EU och det fjärde bolagsdirektivet, var Sverige ett av de 

senaste länderna att avskaffa revisionsplikten för små aktiebolag. Syftet med 

lagändringen som trädde i kraft år 2010 var att minska kostnader, öka tillväxten 

och på så sätt öka konkurrenskraften för små aktiebolag. Det argumenterades för 

att dessa fördelar vägde över riskerna för minskade skatteintäkter, sämre kvalitet 

på redovisning och ökad ekonomisk brottslighet. Dock fanns fortfarande en osä-

kerhet kring hur stora effekterna av avskaffad revisionsplikt skulle bli (Prop. 

2009/10:204). 

 

”Det är inte möjligt att med säkerhet förutse hur stora dessa effekter är för fö-

rebyggandet och bekämpningen av ekonomisk brottslighet. De torde dock inte 

vara av någon väsentlig betydelse. Enligt vad som framkommit i en dansk 

undersökning har motsvarande danska reform inte lett till någon ökad ekono-

misk brottslighet eller till någon ökning av antalet överträdelser mot förbudet 

för aktieägare att låna pengar av bolaget” (Prop. 2009/10:204). 
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Undersökningar i Danmark och Finland visade att få bolag valde bort revision 

första åren efter avskaffandet. I Danmark var det 23 % och i Finland var det end-

ast 6 % av de små aktiebolagen som valde bort revision. Dock visade det sig att 

många av de nystartade bolagen utanför gränsvärdena valde bort revision i större 

utsträckning, cirka 50 % (Erhvervsstyrelsen, 2014; Prop. 2009/10:204). I Sverige 

har det visat sig att många bolag inte anlitat en revisor, år 2016 hade 50,5 % av 

de små företagen valt att inte ha revisor. Framförallt var det inom branscher med 

hög risk för ekonomisk brottlighet (Ekobrottsmyndigheten, 2016a). 

 

Avskaffad revisionsplikt har teoretiskt potentiella negativa effekter på samhället, 

genom att det kan medföra en ökning av skattebrott och andra ekonomiska brott 

(Eriksen & Fallan, 1996; Fallan, 1999). Det fria valet att ha revisor medför att 

många brottsbenägna företagsledare förväntas avskaffat revisorer, då de väger 

upptäcksriken som en kostnad vid uppsåtliga brott (Allingham & Sandmo, 1972). 

Med antagandet om att de kriminella brottsutövarna som begår skattebrott är; 

rationella, strävar efter att maximera sin nytta och att upptäcktsrisken vägs som 

en kostnad i det rationella valet, kan det antas att många uppsåtliga skattebrott-

utövare väljer bort sin revisor efter avskaffandet av revisionsplikten (Becker, 

1968; Allingham & Sandmo, 1972). Detta är ett rationellt val då upptäcktsrisken 

för brott minskar vid utebliven revision (Eriksen & Fallan, 1996; Fallan, 1999). 

Att fuskbenägna företag teoretiskt avsäger revisorer aktualiserar frågeställningen 

om det fria valet av revision bör limiteras i skattefuskbenägna branscher (Fal-

lan et al., 2018).  

 

En annan problematik och negativ aspekt av avskaffandet av revisionsplikt är 

dess effekt på revisionsprofessionen, i form av försämrad revisionskvalité, till 

följd av att revisorer får ett mer kommersiellt syfte. De kan därför behöva spen-

dera mer tid för marknadsföringsaktiviteter (Broberg et al., 2013). Detta har i sin 

tur, i vissa fall, visat sig öka stressen för revisorer, vilket kan ge negativa effekter 

på deras arbete (Choo, 1995). Försämrad revisionskvalité innebär försämrad 

möjlighet att ekonomiska brott upptäcks (DeAngelo, 1981).  
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Sammanfattningsvis tyder en avskaffad revisionsplikt på en ökning av skattebrott 

bland små företag i fuskbenägna branscher, delvis på grund av revisionens nega-

tiva korrelation till skattebrott, men också på grund av att det kan öka revisorers 

kommersiella syfte (Eriksen & Fallan, 1996; Fallan, 1999; Broberg et al., 2013). 

2.8.1 Skatteverkets utökade kontrollmöjlighet 
 
Skatteverket gavs en utökad kontrollmöjlighet för att minska den negativa effek-

ten av den avskaffade revisionsplikten, med syfte att motverka skatteförluster ge-

nom fel i företags årsredovisning (Prop. 2009/10:204). Granskning visar dock att 

kontrollmöjligheten inte har gett önskad effekt. En av orsakerna är att den inte 

inriktas specifikt mot företag utan revisor, samt att den inte är effektiv i att mot-

verka skattebortfall till följd av fel i redovisningen (Riksrevisionen, 2017).  

 

”Kontrollmöjligheten saknar preventiv effekt på företagaren och tillämpas end-

ast på en liten andel nystartade aktiebolag. Men den har inte inriktats specifikt 

mot bolag som inte har revision. Den nya kontrollmöjligheten har därmed inte 

varit effektiv för att motverka fel i bolagens redovisning och därmed skattebort-

fall (Riksrevisionen, 2017). 

 

En annan orsak är antalet gjorda kontroller av detta slag. Mellan åren 2011 och 

2016 gjordes i genomsnitt ungefär 2000 kontroller, detta kan jämföras med an-

talet nystartade aktiebolag under tidsperioden som i genomsnitt var drygt 40 000 

st (Riksrevisionen, 2017). 

 

Antalet tillfällen som den nya kontrollmöjligheten användes:  

 

Figur 12 - Utnyttjandet av Skatteverkets kontrollmöjlighet (Skatteverket, 2016). 
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2.9 Sammanfattning 
 
Revisorns syfte är att upptäcka brottslighet och granska företag, professionen har 

i linje med dess syfte en motverkande effekt på skattebrott (Power, 2003; Eriksen 

& Fallan, 1996; Fallan 1999). Dock är efterfrågan av revision mindre bland små 

företag, på grund av ett icke existerande principal-agentförhållande mellan före-

tagsledning och aktieägare (Weik et al., 2018; Jensen & Meckling, 1976). Agent-

teorin grundar sig på att det finns en relation mellan en principal och en agent, 

där principalen delegerar uppgifter och befogenheter till agenten att utföra i prin-

cipalens intresse (Jensen & Meckling, 1976). Informationsasymmetri mellan de 

två aktörerna kan leda till att principalen vilseleds, då den opportunistiska agen-

ten strävar efter att maximera sin egennytta (Wright & Mukherji, 1999). 

 

Ett agentförhållande kan även uppstå mellan statliga myndigheter och företag 

(Reinganum & Wilde, 1985; Allingham & Sandmo, 1972). Revisorn minskar in-

formationsasymmetrin genom att motverka skattebetalarnas (företagen) möjlig-

het att redovisa inkorrekt skattepliktig inkomst (Reinganum & Wilde, 1985). Fö-

retag behöver uppfylla ett socialt kontrakt för at få legitimitet (Deegan, Rankin, 

& Tobin, 1997). Informationsasymmetrin är ett hinder till en effektiv marknad 

där intressenter avgör företags existens, utan full insyn i företagens verksamhet 

kan inte de externa intressenterna avgöra om företaget uppfyller deras krav eller 

inte (Abad et al., 2017). Revisionen bidrar till att minska denna asymmetri för de 

externa intressenterna (Jenkins & Lowe, 1999).  

 

Byggbranschen har historiskt haft problem med ekonomisk brottslighet, där 

skattebrott har varit en av de vanligaste brottstyperna (Kankaanranta & Muttilai-

nen, 2010). Brotten har framförallt varit till följd av svartarbete och penningmas-

kering (Williams et al., 2011; Zabyelina, 2015). Teoretiska anledningar till den 

utbredda ekonomiska brottsligheten är vissa branschegenskaper såsom projekt-

formen och branschkulturen, som ger möjlighet till kriminella entreprenörer att 

neutralisera brott, genom exempelvis förnekande av ansvar eller förnekande av 

skada (Kankaanranta & Muttilainen, 2010; Krishnan, 2009; Brown & Loosemore, 

2015; Williamson, 1981; Rabl & Kühlmann, 2008; Sykes & Matza, 1957). För att 
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motverka ekonomisk brottslighet kan staten införa vissa regleringar, såsom; om-

vänd moms, personalliggare och kostnadsavdrag (ROT) (Kútna et al., 2018; Sch-

neider et al, 2015; Williams, 2008; Piolatto, 2015).  

 

Den avskaffade revisionsplikten förväntas ha bidragit med negativa effekter på 

samhället genom en ökad ekonomisk brottlighet (Eriksen & Fallan, 1996; Fallan, 

1999). Revisionspliktens avskaffande medför att brottsbenägna företagsledare 

avskaffar revisorer, det medför också ett ökat kommersiellt syfte som minskar 

revisionskvalitén (Becker, 1968; Allingham & Sandmo, 1972; Broberg et al., 2013; 

DeAngelo, 1981). Att fuskbenägna företag teoretiskt avsäger revisorer aktuali-

serar frågeställningen om det fria valet av revision bör limiteras i skattefuskbe-

nägna branscher (Fallan et al., 2018). En utveckling utöver avskaffandet av revis-

ionsplikten som tyder på att fler små företag avskaffar revision är att revisions-

byråer säljer ut sin redovisningsverksamhet, delvis för att kringgå oberoendereg-

ler gällande opartiskhet (Salehi et al., 2009). Enligt Weik et al. (2018) så väljer 

företag som köper in extern redovisningstjänst i stor utsträckning bort revision, 

då de ser denna tjänst som ett substitut för en granskande revision. Olikheterna i 

uppfattningen kring vad revisionsyrket och revisionsuppdraget innebär leder till 

ett förväntningsgap, som också kan innebära att företagsledare avskaffar reviso-

rer, då de inte uppfyller klientens intresse (Porter, 1993) 

 

Utbredd skattebrottslighet som är ett problem i byggbranschen har också visat 

sig vara vanligare i länder med höga skattesatser (Kankaanranta & Muttilainen, 

2010; Cebula & Feige, 2011). Skattebrott är också vanligare bland mindre företag 

på grund av att småföretagare har en lägre skattemoral, högre incitament att skat-

tefuska, samt att de är mer risktagande (Joulfaian & Rider, 1998 Kamleitner et 

al., 2012; Chang et al., 2000). Den stora problematiken med skattebrott är inte 

bara förlorade skattepengar in till staten som påverkar samhället negativt, utan 

också att det kan leda till en dysfunktionell konkurrens (Cebula & Feige, 2011; 

Detotto & Otranto, 2010). En dysfunktionell konkurrens kan innebära att entre-

prenörer som bedriver legala verksamheter tappar arbetsmoral och motivation 

(Kankaanranta & Muttilainen, 2010). Dessutom leder skattebrott, ur ett längre 
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perspektiv, till att de legala byggföretagen påförs en högre skattesats, för att kom-

pensera skatteförluster till följd av att skatt undandras från staten (Evans et al., 

2006; Renooy et al., 2004; Gallin, 2001; Grabiner, 2000; Williams & Windebank, 

1998). Skatteförlusterna är delvis till följd av de oupptäckta skattebrotten som 

leder till mindre inbetald skatt. Detta beskrivs med begreppet mörkertal. Mör-

kertalet av förlorade skatteintäkter är till följd av för lågt redovisade intäkter av 

de fuskande företagen (Niepelt, 2005) 

 
 
Revision minskar skattebrott genom sin granskningsprocess som delvis inklude-

rar väsentlighetsbedömningar och substansgranskning (Eriksen & Fallan, 1996; 

Fallan, 1999; Chong & Vinten, 1996; Hogan & Wilkins, 2008). Revisionens roll i 

förebyggandet av ekonomisk brottslighet är indirekt genom att revisorerna är 

övervakare av företagen i ett publikt syfte, utöver sitt syfte att uppfylla företagens 

intresse (Kandemir, 2016). Specifikt gällande skattebrott så signalerar valet att 

inte ha en revisor en ökad risk för låg skattemoral. Det har enligt Allingham & 

Sandmos (1972) normativa modell visat sig att kostnader relaterade till gransk-

ning av företag ökat chansen att upptäcka skattebrott.  
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2.9.1 Visualisering av teoretisk referensram 
 
För att illustrera behovet av revision är en modell framtagen med syftet att visu-

alisera den teoretiska referensramen. I modellen framställs egenskaper av små 

företag och byggföretag som ökar sannolikheten för skattebrott. Tillsammans 

med dessa problematiseras utvecklingen i Sverige med avskaffad revisionsplikt 

och ökat skattetryck. Summan av ökad sannolikhet för skattebrott framhäver be-

hovet av revision för att motverka skattebrott, som medför negativa effekter på 

samhället och leder till en dysfunktionell konkurrens inom byggbranschen.  

 

 

 
Figur 13 - Visualiseringsmodell 
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Figur 14 – Sammanfattning visualiseringsmodell  
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3 Metod 
 
I kapitel tre redogörs för val av metod i form av en innehållsanalys. Vidare be-

skrivs tillvägagångssättet med en utförlig förklaring av datainsamlingen, ur-

valet och valda variabler. Till sist belyser vi tre kvalitetskriterier inom före-

tagsekonomisk forskning. 

 

3.1 Introduktion 
 
Studien om behovet av revision gällande skattebrott i den svenska byggbranschen 

är av beskrivande natur. Genom en innehållsanalys och en kvalitativ studie är 

målet att besvara olika frågeställningar som berör revision och skattebrott. Det 

empiriska materialet är hämtat från tingsrättsfall av skattebrottsdomar mellan 

åren 2011–2017. Ur dessa rättsfall har binär- och nominaldata samlats med en 

standardiserad metod som möjliggjorde en hög grad av objektivitet. 

3.2 Val av metod 

3.2.1 Kvalitativ studie 
 
I en kvalitativ studie används metoder för att tolka icke-numeriska data i form av 

exempelvis löpande text. Detta görs genom observation och analys med ett in-

duktivt synsätt, där vikten läggs vid att generera teorier. Kvalitativ studie skiljer 

sig från en kvantitativ studie, som är en forskningsteknik som grundar sig i ett 

deduktivt synsätt, detta innebär att vikt läggs vid teoriprövning med hjälp av hy-

potestester (Bryman & Bell, 2017).7 

3.2.2 Beskrivande statistik  
 
Det finns två typer av statistik, beskrivande och analytisk. Denna studie framstäl-

ler beskrivande statistik, som syftar till att beskriva och sammanfatta data med 

olika typer av lägesmått så som typvärde, median och medelvärde. De mest för-

kommande grafiska teknikerna för att analysera data är stapeldiagram, cirkeldi-

                                                   
7 Se kritik avsnitt 7.1 1 st. 
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agram och linjediagram. Det statistiska resultatet av urvalet används för att be-

skriva ett antal observationer, även kallad rådata (Newbold, Carlsson, & Thorne, 

2013). 

 

Variablerna kan vara baserade på olika typer av data, kategorisk eller kontinuer-

lig. Kategoriska data delas upp i fyra underkategorier, binärdata, nominaldata, 

ordinaldata och intervalldata. De två relevanta typerna av data i denna studie är 

binärdata och nominaldata. Binärdata har endast två möjliga värden (Newbold, 

Carlsson, & Thorne, 2013) 0 eller 1, eller som i denna studie ja eller nej. Nominal-

data består av ömsesidigt uteslutande kategorier helt utan hierarki, med andra 

ord utan ranking och helt oberoende av varandra (Newbold, Carlsson, & Thorne, 

2013). Denna studie baseras på nominal- och binärdata i form av uppdelning i; 

associationsformer, branscher, förekomst av revisor och förekomst av osanna 

fakturor. 

3.2.3 Tvärsnittsstudie 
 
Vid en studie med tvärsnittsdesign samlas data in från flertalet fall, med syftet att 

representera en viss tidpunkt. Målet med denna typ av studie är att mäta föränd-

ringar och distinktera resultatskillnader, därför krävs data från mer än ett fall. 

Vanligtvis undersöks fler än två fall för att öka chansen att finna förändringar 

(Bryman & Bell, 2017). Att mäta en utveckling mellan olika tidpunkter är också 

vanligt, med detta menas att de valda variablerna testas vid en eller flera specifika 

tillfällen (Bryman & Bell, 2017). De olika fallen som testats i denna studie är fö-

rekomsten av osanna fakturor samt förekomsten av revisor i rättsfallen mellan 

skattrebrottsåren 2011-2017. 

3.2.4 Innehållsanalys 
 
En innehållsanalys är en analys av innehåll i dokument eller texter som samlas in 

med en replikerbar och systematisk metod. En objektiv insamling sker med hjälp 

av en förutbestämd kategorisering av variabler. Kategoriseringen och urvalet av 

data görs för att svara på flertalet forskningsfrågor (Harris, 2001). Målet med 

denna studie är att besvara följande frågeställningar baserade på den teoretiska 

referensramen:  
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1. Är byggbranschen överrepresenterad i fall av skattebrott efter avskaf-

fandet av revisionsplikten?8 

2. Har skattebrotten i små aktiebolag har ökat i byggbranschen i relation 

till andra branscher efter avskaffandet av revisionsplikten? 

3. Är förekomsten av revisor i små byggbolag mindre än rikssnittet i fal-

len om skattebrott efter avskaffandet av revisionsplikten? 9 

4. Är skattebrott till följd av osanna fakturor mer förekommande inom 

byggbranschen jämfört med övriga branscher? 

5. Är revisorer mer förekommande i fall med penningmaskering jämfört 

med i övriga fall? 10  

 

Svaren på delfrågorna hjälper att svara på forskningsfrågan: 

 

“Hur ser behovet av revision ut i förebyggandet av skattebrott bland små före-
tag i den svenska byggbranschen?”.  
 

3.3 Datainsamling och urval 

3.3.1 Primär- och sekundärdata  
 
Primärdata är data hämtad vid forskning för att besvara unika forskningsfrågor 

(Hox & Boeije, 2005). Genom att använda primärdata är det möjligt för forskaren 

själv att ta fram och sammanställa data som inte finns tillgänglig. Egengenere-

rade data kan användas till att genomföra antingen kvantitativa eller kvalitativa 

studier. Som motsats till primärdata finns sekundärdata. Sekundärdata finns till-

gänglig och är inhämtad för ett annat syfte och en annan forskningsfråga. Förde-

len med primärdata är att den kan anpassas till den specifika undersökningen och 

att den möjliggör ett säkerställande av att den inhämtade informationen är kor-

rekt. Nackdelar är att det kan vara kostsamt och svårt att utforma forskningen så 

att den besvarar forskningsfrågan (Hox & Boeije, 2005). Studien är baserad på 

                                                   
8 Överrepresentationen är grundad på medelvärdet av procentuella andelen byggföretag av det 

totala antalet små företag i Sverige (Se avsnitt 4.1 3 st och 7.1 5 st). 
9 Rikssnittet av bolag med revisor år 2016 enligt Bolagsverkets databas (Riksrevisionen, 2017). 

Begränsning och användbarhet av valt rikssnitt diskuteras i avsnitt 7.1 7 st.   
10 Revisorns upptäcksmöjlighet till grund för antagandet (Se avsnitt 2.7 2 st och avsnitt 5.5). 
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primärdata inhämtad genom en innehållsanalys. Data är framkallad genom ob-

servationer och tolkningar av informationen i rättsfallen som har genomförts 

med en kategorisering av förutbestämda variabler. Vid insamling av primärdata 

har ”Karnov juridik” använts. Databasen innehåller rättsfall och domar från 

högsta domstolen, hovrätterna och tingsrätterna (Karnov Group, 2019).  

3.3.2 Urval av rättsfall 
 
Urvalet består av hämtade rättsfall gällande skattebrott begångna av små företag 

mellan åren 2011–2017. Anledningen till att år 2011 blev startår i undersökningen 

är att majoriteten av skattebrott begångna år 2010 var innan avskaffandet av re-

visionsplikten, då lagändringen trädde kraft i november månad. Urvalet uppgick 

till 647 st. För att utesluta de rättsfall som inte var av intresse för undersökningen 

användes sökordet ”skattebrott”. För att samla in skattebrott begångna mellan 

åren 2011-2017 gjordes en innehållsanalys av 150 rättsfall per år mellan åren 

2013-2018, anledningen till att 2011 och 2012 exkluderas var att majoriteteten av 

rättsfallen före 2013 berörde skattebrott begångna innan avskaffandet av revis-

ionsplikten. Fall som inkluderades i undersökningen var de som involverade 

skattebrott och små företag. Då Skattebrott även inkluderar brott utförda i egen-

skap av fysiska personer och som inte har någon anknytning till företag exklude-

rades dessa i datainsamlingen. Till följd av exkluderingen består urvalet till stor 

del av fall som inkluderar både skattebrott och bokföringsbrott. Den övergri-

pande anledningen till detta är att bokföringen används som underlag för be-

skattningen i företag (Skatteverket, 2017). Med andra ord medför en felaktig bok-

föring en felaktigt inbetald skatt. På samma sätt medför skattefusk en felaktig 

bokföring i företag. 

 

Då ett rättsfall kan överklagas och utredas vidare i hovrätt och i högsta domstolen 

begränsades undersökningen till att omfatta endast domar utförda av tingsrätten. 

11 Tingsrätten är första instans för prövning av brottsmål och samtliga rättsfall 

inom skattebrott passerar tingsrätten. Därmed minimerades risken för att 

samma rättsfall inkluderades flera gånger. Urvalet genomfördes i form av ett 

obundet slumpmässigt urval. Detta innebar att det var samma sannolikhet att 

                                                   
11 Se kritik avsnitt 7.1 9 st. 
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komma med i urvalet för samtliga enheter i den totala populationen (Bryman & 

Bell, 2017). I studien sorterades samtliga rättsfall på det år domen meddelats för 

att kategoriseras på det år brottet begåtts. Då en rättsprocess varierar i omfatt-

ning och kan pågå under flera år blir domdatum missvisande vid jämförelse mel-

lan åren, därför användes brottsåret för analysen. Det slumpmässiga förfarandet 

genomfördes med hjälp av slumpgeneratorfunktionen i Microsoft Excel. 

 

Mellan år 2013–2018 har tingsrätterna i Sverige behandlat 2 372 rättsfall som 

berör både skattebrott och bokföringsbrott, av de 2 372 rättsfallen har ett slump-

mässigt urval på 900 rättsfall (150 per rättsfallsår) samlats in för att representera 

populationen. Urvalsstorleken är till stor utsträckning beroende av tid- och eko-

nomiska aspekter. Målet är att skillnaden mellan urval och population ska vara 

så liten som möjligt, detta är även känt som samplingsfel (Bryman & Bell, 2017). 

Till följd av att studien kategoriseras på associationsform, bransch, brottsår, re-

visor och osanna fakturor gör en nedbrytning av dessa variabler att både urval 

och population minskas vid besvarande av vissa specifika forskningsfrågor. Ex-

empelvis så minskas urvalet till 298 vid en undersökning av endast små aktiebo-

lag.  

 

Efter att urvalet genomförts delades processen in i två steg. Först kontrollerades 

associationsform, om det var ett stort eller litet företag samt vilket år brottet be-

gicks. Företag som inte följde definitionen av små företag sorterades bort. I det 

andra steget kategoriserades rättsfallet utifrån bransch, ifall företaget hade revi-

sor och om osanna fakturor förkommit. 

 

3.4 Empiri, sammanställning och analys 
 
Datainsamlingen har gjorts med hjälp av en egenupprättad excelmall anpassad 

för analysen. I mallen separerades data efter brottsår (2011-2017), branschspeci-

ficering (Övrig bransch och Bygg), storlek på företag (Stora företag och Små före-

tag), associationsform (Aktiebolag, Enskild firma, Handels- och kommanditbo-

lag, Ekonomisk och Ideell förening, och Enkelt bolag), om företaget hade revisor 

eller inte, samt om rättsfallet inkluderade användning av osanna fakturor eller 
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inte. Data kunde hämtas objektivt med hjälp av rättsfallens liknande struktur och 

innehåll. De utvalda variablerna och årtalen möjliggjorde en deskriptiv analys 

som representerar revisionens betydelse för skattebrottsutvecklingen i den 

svenska byggbranschen.  

3.4.1 Byggföretag 
 
Studien krävde en segmentering av data som representerade byggbranschen, 

samt data som representerade övriga branscher. För att segmentera rättsfallen 

på byggföretag gjordes en bedömning utifrån verksamhetsbeskrivningar i linje 

med SNI-koderna 41-43 (SCB, 2019). En verksamhetsbeskrivning kunde återfin-

nas i brottsbeskrivningarna i rättsfallen eller ur information hämtad från Retrie-

ver Business.12 Primärt användes beskrivningen av verksamheten som fanns till-

gänglig i rättsfallen, om denna ansågs vara otillräcklig eller svårdefinierad utifrån 

SNI-koderna gjordes sökningar på företagsnamnet i Retriever Business som till-

handahåller en kort beskrivning av verksamhetens ändamål. Vid fall där företaget 

objektivt kunde kopplas till byggbranschen benämndes data med ”Bygg” och i öv-

riga fall benämndes data med ”Övrig bransch”.13  

3.4.2 Företagsform och storlek  
 
Studiens syfte att mäta betydelsen av revisionen krävde det fria valet hos före-

tagsledare att anlita en revisor eller inte. Uppdelningen av företagens storlek blev 

viktig i det hänseendet att storleken avgjorde om det var ett fritt val att ha revisor. 

Företagen som var utanför revisionsplikten segmenterades ut på olika associat-

ionsformer, medan företag inom revisionsplikten benämndes som ”företag som 

kräver revisor” då uppdelningen i associationsformer inte var väsentligt för dessa 

företag i denna studie. Vid bedömningen om företaget var större eller mindre följ-

des lagens gränsdragningar för antalet anställda, omsättning och balansomslut-

ning för de olika associationsformerna.  

  

                                                   
12 Retriever Business är en databas som innehåller information om svenska företag.  
13 Se kritik avsnitt 7.1 2 st. 
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3.4.3 Revisor  
 
Med antagandet att företaget var utanför revisionsplikten undersöktes inbland-

ning av revisor för varje separat rättsfall. Sökord såsom, “revisor” och “revision” 

gjordes för att fastställa om företaget hade granskats av en revisor eller inte. Re-

visorns tystnadsplikt gäller inte vid en pågående förundersökning av ett brott 

(ABL 9 kap. 46§), det är också stor sannolikhet att revisorn kallas till för vittnes-

förhör i såväl förundersökning som i huvudförhandling i ett brottsmål i tingsrätt, 

hovrätt eller högsta domstol (Ekobrottsmyndigheten, 2007). Detta styrker meto-

den att använda ”revisor” som sökord i rättsfallen för att identifiera om företagen 

haft revisor eller ej.14 

 

Vanligt förekommande träffar på sökningarna av revisor var skatterevision, detta 

föll inte inom kriterierna för att ha en revisor, då det är ett annat namn för Skat-

teverkets granskning av företaget. Skatteverket beslutar om revision med stöd 

från Skatteförfarandelagen (2011:1244) och innefattar en granskning av räken-

skaper och andra underlag för deklarationen till Skatteverket (Skatteverket, 

2017).  

3.4.4 Osanna fakturor 
 
En stor problematik inom byggbranschen är penningmaskering, och för att re-

presentera fall av detta har data segmenterats med rättsfall där osanna fakturor 

förekommit. Variabeln ”Osanna fakturor” representerar i studien fall av penning-

maskering. För att identifiera dessa rättsfall har ordsök gjorts med följande pri-

oriteringsgrad ”osanna fakturor” (1) ”falska fakturor” (2) och ”oriktiga fakturor” 

(3).  Vid sökträff har en bedömning gjorts om fallet rör sig om penningmaskering 

med hjälp av den teoretiska bakgrundsbeskrivningen om penningmaskering och 

användningen av osanna kostnadsfakturor (BRÅ, 2007).15 

  

                                                   
14 Se kritik avsnitt 7.1 3 st. 
15 Se kritik avsnitt 7.1 4st. 
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3.5 Tre kvalitetskriterier för företagsekonomisk forskning 
 
Tre viktiga begrepp för att upprätthålla en god kvalitet på en företagsekonomisk 

forskning är; replikerbarhet, reliabilitet och validitet (Bryman & Bell, 2017). 

3.5.1 Replikerbarhet 
 
Med detta begrepp menas det att studien eller undersökningen är möjlig att upp-

repa i framtiden. För att en undersökning skall anses vara replikerbar är det vik-

tigt att tillvägagångssättet och metoden är detaljrik och tydligt presenterad. Syftet 

med att upprepa en studie i framtiden är att ta fram ett nytt resultat, vilket kan 

behövas i fall då någon inte förlitar sig på det ursprungliga resultatet, eller om 

undersökningen behöver uppdateras till en mer aktuell tidpunkt (Bryman & Bell, 

2017). Denna studie är replikerbar. Definitionerna av variablerna är beskrivna i 

detalj och det empiriska materialet är hämtat från en offentligt tillgänglig källa, 

som genom sitt samarbete med Sveriges domstolar uppdateras med nya rättsfall 

varje år.  

3.5.2 Reliabilitet 
 
Reliabilitet, även kallat tillförlitlighet, grundar sig i hur trovärdigt resultatet av en 

undersökning är. En undersökning har uppnått en hög grad av reliabilitet om den 

kan genomföras på nytt och ge samma resultat (Bryman & Bell, 2017). Studien 

kan genomföras på nytt genom ett strukturerat tillvägagångssätt av insamlad 

data, med tydliga definitioner av osanna fakturor, revisor och branscher.  

3.5.3 Validitet 
 
Validitet är ett mått eller bedömning av undersökningens relevans. En mätning 

med hög relevans mäter specifikt det studien syftar till att svara på. För att uppnå 

en hög grad av validitet krävs det att studiens slutsatser är väl grundade i den 

operationella undersökning eller mätning som genomförts (Bryman & Bell, 

2017). Slutsatser är grundade i undersökningen om det empiriska materialet be-

svarar de frågeställningar som presenteras i studien (Messick, 1987). Genom att 

segmentera undersökningen på byggföretag i fall om skattebrott, samt om dessa 
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företag haft revisor eller inte, så är det troligt att mätningens resultat har ett kau-

salt samband till studiens slutsats. Undersökningens relevans stärks ytterligare 

med segmenteringen på små företag, där valet av att ha revisor eller inte är möj-

ligt.  
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4 Empiri 
 
I detta avsnitt presenteras resultatet av studiens delfrågeställningar. Det stat-

istiska underlaget demonstreras med ett cirkeldiagram samt ett proportions-

test. Delresultatens innebörd presenteras kort i slutet av varje resultatavsnitt.  

4.1 Byggbranschen är överrepresenterad i fall av skattebrott 
efter avskaffandet av revisionsplikten 
 

 
Figur 15 - Procentuell förekomst av byggföretag. 

 

 
Figur 16 - Z-test för proportion. 

 

 
Figur 17 - Z-test för proportion. 16 

  

                                                   
16 𝑧𝑧 = 𝑝𝑝−𝑝𝑝0

�𝑝𝑝0(1−𝑝𝑝0 )/𝑛𝑛
   

Z-test för proportionen när np > 5 och n(1-p) > 5
Branscher Antal gynnsamma resultat Observerad proportion Testproportion Minimum Maximum

Bygg (1) 159 0,246 0,079 0 1
Övrig bransch (0) 488 0,754 0,921

N Total 647 1 1

Z-test för proportionen när np > 5 och n(1-p) > 5
Z Signifikansnivå Proportionsdifferens 99% konfidensintervall av p (Nedre/Övre)
15,654 0,000 0,167 0,202/0,289
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𝑝𝑝 ≤ 0,079 
𝑝𝑝 > 0,079 

 
 
Av skattebrotten åren 2011-2017 berörde 24,6 % byggföretag, till skillnad mot 

riksnittet på 7,9 %, vilket visar den procentuella andelen av små företag som är 

inom byggbranschen. Skillnaden visar initialt en överrepresentation av byggföre-

tag i skattebrottsstatistiken.  

 

De 138 skattebrottsfall som berörde större företag inom revisionsplikten har ex-

kluderats från det totala urvalet av 900. Därefter har 115 fall före år 2011 exklu-

derats. Detta resulterade i ett testat urval av 647 skattebrottsfall varav 159 av 

dessa avsåg byggföretag.  

 

Den procentuella andelen byggföretag är grundad på medeltalet av det totala an-

talet små företag i Sverige mellan åren 2011-2017, som är 1 075 399 st. Av dessa 

avsåg 85 364 st. byggföretag. 17  

 

Det finns ett statistiskt underlag för att säga att 𝑝𝑝 är större än 7,9 %. Resultatet 

innebär att byggbranschen är överrepresenterad i fall av skattebrott efter avskaf-

fandet av revisionsplikten. 

  

                                                   
17 Antagande om små företag 0-4 anställda (Avsnitt 7.1 5 st). 
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4.2 Skattebrotten i små aktiebolag har ökat i byggbranschen i 
relation till andra branscher efter avskaffandet av revisionsplik-
ten 
 

 
Figur 18 - Procentuell andel byggbolag. 

 

 
Figur 19 - Z-test för två proportioner. 

 

 
Figur 20 - Z-test för två proportioner. 18 

  

                                                   
18 𝑧𝑧 = (𝑝𝑝1−𝑝𝑝2)

�𝑝𝑝(1−𝑝𝑝)� 1𝑛𝑛1
+ 1
𝑛𝑛2
�
 där 𝑝𝑝 = 𝑛𝑛1𝑝𝑝1+𝑛𝑛2𝑝𝑝2

𝑛𝑛1+𝑛𝑛2
 

Z-test för två proportioner när n1p1 > 5, n1(1-p) > 5, n2p2 > 5 och n2(1-p) > 5
Antal byggföretag N Observerad proportion

2011-2017 (p1) 298 0,292
2010 (p2) 30 0,300

Total 328

Z-test för två proportioner när n1p1 > 5, n1(1-p) > 5, n2p2 > 5 och n2(1-p) > 5
Z Signifikansnivå Proportionsdifferens 90% konfidensintervall av p1-p2 (Nedre/Övre)

-0,092 0,537 -0,008 (-0,152)/0,136



 

 62 

 𝑝𝑝1 ≤ 𝑝𝑝2 
 𝑝𝑝1 > 𝑝𝑝2 

 
Av skattebrotten bland små aktiebolag år 2010 berörde 30,0 % byggföretag19. År 

2011-2017 berörde 29,2 % av skattebrotten byggföretag. Resultatet visar  att 

skattebrotten i små aktiebolag inte har ökat mer i byggbranschen jämfört med i 

övriga branscher efter avskaffandet av revisionsplikten.  

 

Urval 1 (𝑝𝑝1): 

De 138 skattebrottsfall som berörde större företag inom revisionsplikten har ex-

kluderats från det totala urvalet av 900, 115 fall före år 2011 och 349 fall gällande 

företag i annan associationsform än aktiebolag exkluderades. Detta resulterade i 

ett testat urval av 298 skattebrottsfall, varav 87 av dessa avsåg byggföretag.  

 

Urval 2 (𝑝𝑝2): 

De 138 skattebrottsfall som berörde större företag inom revisionsplikten har ex-

kluderats från det totala urvalet av 900, 690 fall före och efter 2010, samt 42 fall 

gällande företag i annan associationsform än aktiebolag exkluderades. Detta re-

sulterade i ett testat urval av 30 skattebrottsfall varav 9 av dessa avsåg byggföre-

tag.  

 

Det finns inte statistiskt underlag för att säga att p1 är större än p2. Resultatet 

innebär att skattebrotten i små aktiebolag inte har ökat i byggbranschen i relation 

till andra branscher efter avskaffandet av revisionsplikten.  

  

                                                   
19 Se kritik avsnitt 7.1 6 st. 
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4.3 I fallen om skattebrott efter avskaffandet av revisionsplik-
ten så är förekomsten av revisor i små byggbolag mindre än 
rikssnittet 
 

 
Figur 21 - Procentuell andel små byggbolag med revisor. 

 
Figur 22 - Procentuell andel små byggbolag med revisor. 

 

 
Figur 23 - Z-test för proportion. 

 
 

 
Figur 24 - Z-test för proportion. 

  

Z-test för proportionen när np > 5 och n(1-p) > 5
Branscher Antal gynnsamma resultat Observerad proportion Testproportion Minimum Maximum

Revisor (1) 34 0,391 0,495 0 1
Ej revisor (0) 53 0,609 0,505

N Total 87 1 1

Z-test för proportionen när np > 5 och n(1-p) > 5
Z Signifikansnivå Proportionsdifferens 95% konfidensintervall av p (Nedre/Övre)
-1,944 0,026 0,104 0,288/0,493
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𝑝𝑝 ≥ 0,495 
𝑝𝑝 < 0,495 

 
 
Av skattebrotten åren 2011-2017 hade 39,1 % av de små byggbolagen revisor, till 

skillnad mot 49,50 % vilket är rikssnittet för aktiebolag som valt att ha revisor. 

Skillnaden visar initialt att revisorer förekommer färre gånger i små byggbolag 

jämfört med rikssnittet av aktiebolag med revisor.  

 

De 138 skattebrottsfall som berörde större företag inom revisionsplikten har ex-

kluderats från det totala urvalet av 900, 115 fall före år 2011, 349 fall gällande 

företag i annan associationsform än aktiebolag och 211 fall gällande företag i öv-

riga branscher exkluderades. Detta resulterade i ett testat urval av 87 skatte-

brottsfall, varav 34 av dessa hade revisor.  

 

Det finns ett statistiskt underlag för att säga att 𝑝𝑝 är mindre än 49,50 %. Resulta-

tet innebär att andelen revisorer i små byggbolag är lägre än rikssnittet i fallen 

om skattebrott.  
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4.4 Skattebrott till följd av osanna fakturor är mer förekom-
mande inom byggbranschen jämfört med övriga branscher 
 

 
Figur 25 - Procentuell andel av osanna fakturor. 

 
Figur 26 - Z-test för två proportioner. 

 

 
Figur 27 - Z-test för två proportioner. 

  

Z-test för två proportioner när n1p1 > 5, n1(1-p) > 5, n2p2 > 5 och n2(1-p) > 5
Antal byggföretag N Observerad proportion

Fall av osanna fakturor i byggbranschen (p1) 159 0,214
Fall av osanna fakturor i övriga branscher (p2) 488 0,074

Total 647

Z-test för två proportioner när n1p1 > 5, n1(1-p) > 5, n2p2 > 5 och n2(1-p) > 5
Z Signifikansnivå Proportionsdifferens 99% konfidensintervall av p1-p2 (Nedre/Övre)

4,938 0,000 0,140 0,051/0,229
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𝑝𝑝1 ≤ 𝑝𝑝2 
𝑝𝑝1 > 𝑝𝑝2 

 
Av skattebrotten som avsåg byggföretag år 2011-2017 innefattade 21,4 % osanna 

fakturor. Av skattebrotten som avsåg övriga branscher år 2011-2017 innefattade 

7,4 % osanna fakturor. Resultatet indikerar att skattebrott till följd av osanna 

fakturor är mer förekommande inom byggbranschen jämfört med övriga 

branscher. 

 

Urval 1 (𝑝𝑝1): 

De 138 skattebrottsfall som berörde större företag inom revisionsplikten har ex-

kluderats från det totala urvalet av 900, 115 fall före år 2011 och 488 fall gällande 

företag i övriga branscher exkluderades. Detta resulterade i ett testat urval av 159 

skattebrottsfall, varav 34 av dessa innefattade osanna fakturor.  

 

Urval 2 (𝑝𝑝2): 

De 138 skattebrottsfall som berörde större företag inom revisionsplikten har ex-

kluderats från det totala urvalet av 900, 115 fall före år 2011 och 159 fall gällande 

företag i byggbranschen exkluderades. Detta resulterade i ett testat urval av 488 

skattebrottsfall, varav 36 av dessa innefattade osanna fakturor 

 

Det finns ett statistiskt underlag för att säga att p1 är större än p2. Resultatet in-

nebär att skattebrott till följd av osanna fakturor är mer förekommande inom 

byggbranschen jämfört med övriga branscher.  
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4.5 Revisor är mer förekommande i fallen med penningmas-
kering jämfört med i övriga fall 
 

 
Figur 28 - Procentuell andel fall med revisor. 

 

 
Figur 29 - Z-test för två proportioner. 

 

 
Figur 30 - Z-test för två proportioner. 

  

Z-test för två proportioner när n1p1 > 5, n1(1-p) > 5, n2p2 > 5 och n2(1-p) > 5
Antal byggföretag N Observerad proportion

Förekomst av revisor i fall med osanna fakturor (p1) 70 0,357
Förekomst av revisor i övriga fall (p2) 577 0,263

Total 647

Z-test för två proportioner när n1p1 > 5, n1(1-p) > 5, n2p2 > 5 och n2(1-p) > 5
Z Signifikansnivå Proportionsdifferens 95% konfidensintervall av p1-p2 (Nedre/Övre)

1,661 0,048 0,094 (-0,024)/0,212)
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𝑝𝑝1 ≤ 𝑝𝑝2 
𝑝𝑝1 > 𝑝𝑝2 

 
Av skattebrotten som innefattade osanna fakturor åren 2011-2017 hade 35,7 % 

revsior. Av skattebrotten som inte innefattade osanna fakturor åren 2011-2017 

hade 26,3 % revisor. Resultatet indikerar att revisorer är mer förekommande i 

fallen med penningmaskering jämfört med i övriga fall. 

 

Urval 1 (𝑝𝑝1): 

De 138 skattebrottsfall som berörde större företag inom revisionsplikten har ex-

kluderats från det totala urvalet av 900, 115 fall före år 2011 och 577 fall som inte 

innefattade osanna fakturor exkluderades. Detta resulterade i ett testat urval av 

70 skattebrottsfall, varav 25 av dessa hade revisor.  

 

Urval 2 (𝑝𝑝2): 

De 138 skattebrottsfall som berörde större företag inom revisionsplikten har ex-

kluderats från det totala urvalet av 900, 115 fall före år 2011 och 70 fall som inne-

fattade osanna fakturor exkluderades. Detta resulterade i ett testat urval av 577 

skattebrottsfall, varav 152 av dessa hade revisor.  

 

Det finns ett statistiskt underlag för att säga att p1 är större än p2. Resultatet 

innebär att revisorer är mer förekommande i fallen med penningmaskering 

jämfört med i övriga fall.  

  



 

 69 

4.6 Resultatsummering - Små företag i den svenska bygg-
branschen är i mer behov revision i förebyggandet av skatte-
brott 
 
Fyra av de fem delresultaten visar att små företag inom den svenska byggbran-

schen är i mer behov av revision i förebyggandet av skattebrott. Resultatet be-

kräftar att byggbranschen är överrepresenterad i skattebrottsstatistiken, samt att 

denna riskbransch avskaffade revisorer i större utsträckning än övriga branscher 

efter avskaffandet av revisionsplikten. Problemet med penningmaskering i bran-

schen bekräftas med en överrepresentation av byggföretag bland fallen som in-

nefattade osanna fakturor. 

 

Behovet av revision för att motverka penningmaskering bekräftas av resultatet 

att revisorer förkom oftare i skattebrotten till följd av penningmaskering.20 Stu-

dien kan dock inte visa någon ökning av skattebrotten inom byggbranschen i re-

lation till övriga branscher efter avskaffandet av revisionsplikten, vilket motsäger 

tesen om byggbranschen är i behov av revision för att motverka skattebrotten. 21  

  

                                                   
20 Se avsnitt 5.5. 
21 En potentiell anledning till att skattebrotten i byggbranschen inte ökat i relation till övriga 

branscher är att mörkertalet är större efter revisionspliktens avskaffande (Avsnitt 5.2). 
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5 Analys 
 
En analys görs med utgångspunkt i studiens bakgrund och syfte, samt med stöd 

av den teoretiska referensramen. I avsnitt 5,1–5,5 görs en analys av de fem pre-

senterade delfrågeställningarna. Genom att koppla det empiriska resultatet till 

teori så ger studien potentiella svar på varför resultatet visar både förutsedda 

och oförutsedda avvikelser.  

 

5.1 Byggbranschen är överrepresenterad i fall av skattebrott 
efter avskaffandet av revisionsplikten 
 
Resultatet att byggbranschen är överrepresenterad i fall av skattebrott efter av-

skaffandet av revisionsplikten styrks av tidigare studie om ekonomisk brottslig-

het, som visar problem i branschen (Kankaanranta & Muttilainen, 2010). En för-

klaring till att byggbranschen är överrepresenterad kan relateras till teorin om 

dess branschegenskaper som möjliggör neutralisering till brott, egenskaper 

såsom de informella nätverken och projektformen (Kankaanranta & Muttilainen, 

2010; Krishnan, 2009; Brown & Loosemore, 2015; Rabl & Kühlmann, 2008; 

Zabyelina, 2015). Den delvis kriminella karaktären av byggbranschen visad av 

överrepresentationen indikerar på ett behov av revision ur ett statligt perspektiv, 

då staten är en intressent av att företagens finansiella ställning (Hill & Jones, 

1992; Kandemir, 2016).  Som en intressent av företaget minskar revision inform-

ationsasymmetrin för staten i ett agent-principal-förhållandet (Jenkins & Lowe, 

1999; Abad et al., 2017; Reinganum & Wilde, 1985; Jensen & Meckling, 1976). 

 

Den stora mängden av skattebrott bland små företag i den svenska byggbran-

schen kan även relateras till det höga skattetrycket samt en lägre skattemoral 

bland småföretagare (Cebula & Feige, 2011; Lee, 2018; Chang et al., 2000; 

Joulfaian & Rider, 1998; Kamleitner et al., 2012). I Sverige har skattesatsen ökat 

med 1,3 procentenheter sedan år 2011 (OECD, 2019). Då Sverige har höga skatter 

jämfört med övriga OECD-länder kan gärningsmannen använda detta vid “förne-

kande av skada”, detta innebär att den kriminella entreprenören neutraliserar 

brottet med argumentet att staten får in tillräckligt med pengar trots skattebrotts-
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handlingen (OECD, 2019; Sykes & Matza, 1957). Teoretisk medförs det inte nå-

gon direkt skada vid skattebrott, skadan sker indirekt på den svenska befolk-

ningen som kan ta del av mindre allmännytta till resultat av för lite inbetalad skatt 

(Sykes & Matza, 1957; Czabanski, 2008). En annan typ av neutralisering som kan 

förklara den utbredda skattebrottsligheten i branschen är ”förnekande av offer”, 

där den kriminella entreprenören kan anse att svenska staten kräver för mycket 

skatt i linje med det stora svenska skattetrycket och därför inte kan ses som ett 

offer för skatteförlusten, vilket neutraliserar skattebrottet (Sykes & Matza, 1957; 

Cebula & Feige, 2011; Lee, 2018; OECD, 2019). 

 

Neutralisering ”förnekande av skada” exemplifierades i den nederländska bygg-

nadsindustrin:  

 

"We from the construction industry always felt that we were only breaking traf-

fic laws. This was not a real felony, because we didn't hurt anyone" (Hertogh, 

2010) 

 

Dock är skattetrycket likvärdigt i alla branscher, vilket motsätter denna neutrali-

seringstyp som förklaring till att byggbranschen är överrepresenterad i relation 

till övriga branscher. Istället kan ”förnekande av ansvar” till följd av projektfor-

men ses som en neutraliseringstyp som delvis förklarar överrepresentationen 

(Kankaanranta & Muttilainen, 2010; Krishnan, 2009; Brown & Loosemore, 2015; 

Williamson, 1981; Rabl & Kühlmann, 2008; Sykes & Matza, 1957). Då projektfor-

men ofta innebär höga prestationskrav så har den kriminella entreprenören i 

många fall förväntningar på sig att erbjuda tjänster som är billigare och effekti-

vare än vad som är möjligt (Davidson & Sutherland, 1992; Williamson, 1981; BRÅ 

2007:27). En lösning till att klara av pressen och behålla sina kunder är att ent-

reprenören anlitar svart arbetskraft. Den svarta arbetskraften kan ses som en 

brottshandling som blivit framtvingad på grund av den höga arbetsbördan, till 

följd av dålig planering och felaktiga förväntningar av kunder, entreprenadföre-

tag och projektledare. Prestationskravet till följd av projektformen neutraliserar 

därför brottshandlingen, då den kriminella entreprenören kan förneka att denne 

bär ansvar för användningen av den svarta arbetskraften (Kankaanranta & 
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Muttilainen, 2010; Krishnan, 2009; Brown & Loosemore, 2015; Williamson, 

1981; Rabl & Kühlmann, 2008; Sykes & Matza, 1957). 

 

Problematiken kring användningen av svart arbetskraft och metoder såsom pen-

ningmaskering för att undvika att betala skatt, är en möjlig anledning till resulta-

tet om att skattebrott förekommer mer i byggbranschen än i övriga branscher 

(Williams, Nadin, & Windebank, 2011; Zabyelina, 2015). Resultatet är som för-

väntat likt tidigare undersökningar och studiers resultat, som visar detsamma 

fast med den bredare brottsbenämningen “ekonomiska brott” (Ekobrottsmyndig-

heten, 2016b; Kankaanranta & Muttilainen, 2010). 

 

Eftersom skattebrott till följd av penningmaskering sker med ett fasadbolag, som 

i övrigt bedriver en legitim verksamhet, som genererar vita skattepliktiga intäk-

ter, så kan den kriminella entreprenören ”åberopa en i övrig god karaktär” och 

inbetalade skatter för att neutralisera sitt brott (Zabyelina, 2015; Sykes & Matza, 

1957). Till sist är neutraliseringen ”åberopande till högre lojaliteter” framförallt 

relevant för projektledaren22 som kan argumentera för att relationen med bygg-

företaget, även kallat det ömsesidiga förtroendet, är viktigare än att skatt betalas 

in till staten och därför accepterar byggföretagets användning av svart arbetskraft 

(Kankaanranta & Muttilainen, 2010; Sykes & Matza, 1957). 

 

Delresultat i studien om att det förekommer mycket skattebrott inom byggbran-

schen ökar relevansen av övriga resultat i avsnitt 5,2–5,5 som berör problemati-

ken kring avskaffandet av revisionsplikten. Resultatet i 5,1 visar på betydelsen av 

resultaten om att byggföretagen avskaffar revision i större utsträckning än övriga 

företag, samt att revisorn har en betydande roll i upptäckandet av skattebrott till 

följd av penningmaskering (Power, 2003; Eriksen & Fallan, 1996; Fallan, 1999). 

Detta styrker varför Fallan et al. (2018) ifrågasätter det fria valet av revision i 

skattefuskbenägna branscher.  

 

 

 

                                                   
22 Projektledaren syftar till teoretiskt fall av penningmaskering i figur 10 (se avsnitt 2.7). 
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5.2 Skattebrotten i små aktiebolag har ökat i byggbranschen i 
relation till andra branscher efter avskaffandet av revisionsplik-
ten 
 
Det finns flera möjliga anledningar till att skattebrotten i små aktiebolag inte har 

ökat i byggbranschen i relation till andra branscher efter avskaffandet av revis-

ionsplikten. Den minskade kontrollen av små byggbolag, samt den uteblivna möj-

ligheten att avhjälpa fel som leder till skattebrott vid utebliven revision, kan mot-

säga den förväntade ökningen av skattebrott inom byggbranschen (ABL 9 

kap. 42-44§§; DeZoort et al., 2012). Andra faktorer som kan förklara resultatet 

är; mörkertalet, omvänd moms, rotavdraget, personalliggare och dubbelbestraff-

ning, då dessa teoretiskt kan minska antalet skattebrott i relation till andra 

branscher (Niepelt, 2005; Kútna et al., 2018; Schneider et al., 2015; Piolatto, 

2015; Williams, 2008). 

 

Revisorns möjlighet att avhjälpa ekonomisk brottslighet försvinner hos de bolag 

som väljer bort revision (ABL 9 kap. 42-44§§; DeZoort et al., 2012). Detta ger 

motsatt effekt om tesen att skattebrottsutvecklingen visar en ökning av skatte-

brott efter revisionspliktens avskaffande. Faktumet att omsättningstillväxten 

bland små företag minskat efter avskaffandet av revisionsplikten stödjer argu-

mentet för att mörkertalet ökat, då det kan vara en följd av att byggföretagen en-

klare kan redovisa lägre resultat utan den granskade funktionen som revisionen 

medför (Riksrevisionen, 2017; Niepelt, 2005). En ytterligare aspekt rörande mör-

kertalet, utöver att bolag väljer bort revision, är det ökade kommersiella syftet för 

revisorer, som kan medföra en lägre revisionskvalité i de bolag som väljer att ha 

revision, vilket potentiellt ökar antal oupptäckta skattebrott (Broberg et al., 2013; 

Niepelt, 2005).  

 

Teorin om ett stort mörkertal i byggbranschen en indikator på att skattebrotten 

har ökat i relation till andra branscher, trots att resultatet av det statistiska un-

derlaget inte kan påvisa någon ökning (Niepelt, 2005). 
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De statliga åtgärderna specifikt mot byggbranschen för att motverka den ekono-

miska brottsligheten kan också vara en av anledningarna till den uteblivna ök-

ningen av skattebrott i relation till de övriga branscherna. Omvänd moms och 

rotavdraget har en negativ effekt på antalet skattebrott i byggbranschen (Kútna 

et al., 2018; Piolatto, 2015). Den omvända momsen ökar upptäcksmöjligheten 

och rotavdraget ökar efterfrågan på legitima tjänster, då kunden kan göra avdrag 

på dessa (Kútna et al., 2018; Piolatto, 2015; Skatteverket, 2019e). Reglerna för 

dessa två åtgärder infördes dock år 2007 och 2008 (Skatteverket, 2019e; 

Skatteverket, 2019d). Detta är innan avskaffandet av revisionsplikten, därför går 

det att argumentera för att dessa regler gett en motverkande effekt mot skatte-

brotten i byggbranschen redan innan 2011 som är det första urvalsåret i studien.  

 

Införandet av krav på personalliggare inom byggbranschen år 2016 har teoretiskt 

en negativ effekt på det antagna resultatet, då denna åtgärd infördes inom det 

undersökta årsspannet (Skatteverket, 2015). Personalliggare gör det svårare att 

skattefuska med svart arbetskraft i byggbranschen, vilket minskar skattebrotts-

ligheten då svart arbetskraft är en anledning till det utbredda skattefusket, vilket 

motverkar teorier om ökat skattefusk efter avskaffandet av revisionsplikt 

(Williams., 2008; Williams et al., 2011; Skatteverket, 2015; Eriksen & Fallan, 

1996; Fallan, 1999). Denna åtgärd kan dock också ha en effekt åt andra hållet, 

genom att det ökar upptäcksmöjligheten av skattebrotten och på så sätt istället 

ger en utveckling i motsatt riktning (Williams, 2008; Allingham & Sandmo, 

1972). Sammantaget så blir nettoeffekten på resultatet av personalliggaren 

okänd, då det påverkar i både negativ och positiv riktning. 

 

Ändringen i lagstiftningen om dubbelbeskattning minskar per automatik skatte-

brotten, då de som dömts till skattetillägg, efter ändringen, inte kunde dömas till 

skattebrott, vilket de kunde innan (Salvatore & Stefanski, 2013; Ekobrottsmyn-

digheten, 2013). Denna lagändring blir dock effektlös i spekulationer om resulta-

tet, då reglerna kring dubbelbestraffning gäller alla branscher (Ekobrottsmyndig-

heten, 2013). Undersökningen mäter relationen mellan byggbranschen och öv-

riga branscher, och eftersom reglerna om dubbelbestraffning oberoende av 

bransch så blir resultateffekten liten.  
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Sammanfattningsvis så mörkertalet det tyngsta argumentet till att resultatet om 

skattebrottsutvecklingen inte var större i byggbranschen efter revisionspliktens 

avskaffande (Niepelt, 2005). Detta med stöd av att skattebrottsmotverkande re-

gleringar såsom omvänd moms och rotavdraget infördes innan avskaffandet av 

revisionsplikten, samt att lagstiftning gällande dubbelbestraffning berör alla 

branscher (Kútna et al., 2018; Piolatto, 2015; Salvatore & Stefanski 2013; 

Ekobrottsmyndigheten, 2013). 

5.3 I fallen om skattebrott efter avskaffandet av revisionsplik-
ten så är förekomsten av revisorer i små byggbolag mindre än 
rikssnittet 
 
Resultatet visar att, i fallen om skattebrott, så är förekomsten av revisorer i små 

byggbolag mindre än rikssnittet, vilket kan ha flera möjliga orsaker. Mellan små 

aktiebolag och stat- och kommun uppstår en principal-agentrelation (Reinganum 

& Wilde, 1985; Allingham & Sandmo, 1972). Relationen ger revisorn en funktion 

av att tillfredsställa statens kontrollbehov av företagets finansiella ställning 

(Reinganum & Wilde, 1985; Abad et al., 2017; Jenkins & Lowe 1999). Detta är i 

linje med intressentmodellen där stat- och kommun beskrivs som en intressent 

av företagets finansiella rapport (Freeman & Reed, 1983; FAR, 2006; Hill & 

Jones, 1992). Istället för att revisorn ses som ett hjälpmedel för att minska in-

formationsasymmetrin mellan aktieägare och förvaltare så är revisorn en poten-

tiell upptäckare av företagets oegentligheter (Weik et al., 2018; Jensen & 

Meckling, 1976; Power, 2003; Eriksen & Fallan, 1996; Fallan 1999). Då studien 

endast inriktar sig på små företag finns det i största andelen av företagen inga 

interna intressenter av revision (Hill & Jones, 1992; FAR 2006). Anledning till 

detta är att företagsledare och aktieägare många gånger är samma person, vilket 

innebär att det inte förekommer något principal- och agentförhållande inom fö-

retaget (Weik et al., 2018; Jensen & Meckling, 1976). Detta innebär att varken 

aktieägare eller företagsledare är intresserade av en granskande revision. Det 

finns därför incitament till att välja bort revisor i bolag där skattebrott begås, vil-

ket gör ökar relevansen i frågeställningen om att små byggbolag som begått skat-

tebrott avskaffar revisor i högre grad än rikssnittet för små bolag. Ur ett statligt 
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perspektiv visar resultatet ett behov av revision, att revisorer avskaffas i större 

utsträckning kan relateras till resultat 4,1 som visar en överrepresentation i skat-

tebrottslighet. Stat- och kommun är den enda direkta intressenten av revision i 

syfte av att upptäcka eller avhjälpa skattebrott i detta fall (Freeman & Reed, 1983; 

FAR, 2006; Hill & Jones, 1992).  

 

En av förväntningarna på revisorn är att den ska hjälpa till att motverka de fel 

som uppstår på grund av okunskap eller oaktsamhet (Brännström, et al. 

2005:200; Porter, 1993). Med denna förväntning förutsätts dock att företagaren 

har viljan att göra rätt för sig, vilket inte är fallet i de skattebrott där förövaren 

uppsåtligen begår brottet. Enligt teorin om förväntningsgapet så kan gapet åtgär-

das genom att antingen tydligare beskriva revisionsuppdraget eller att anpassa 

revisionsuppdraget till företagets efterfrågan på vad en revision ska innebära 

(Koh & Woo, 1998; FAR, 2006). En kriminell entreprenör med uppsåt att begå 

skattebrott kommer sällan efterfråga en granskande revision (Becker, 1968; Al-

lingham & Sandmo, 1972; DeAngelo 1981). Därför är det naturligt att dessa före-

tagsledare väljer bort revision, vilket är en av anledningar till att så stor andel av 

de små byggbolagen valde bort revision i fallen om skattebrott. 

 

En av de vanligaste skattebrottshandlingar i byggbranschen är penningmaske-

ring (Kankaanranta & Muttilainen, 2010; Williams et al., 2011; Zabyelina, 2015). 

Metoden kan kräva en omfattande planering med målvakter, konkursbolag och 

factoringbolag inblandade (Zabyelina, 2015; Jancsics, 2018; Bowen et al., 2012; 

Brown & Loosemore, 2015; Bergman & Nevarez, 2006; BRÅ 2007:27). Detta ty-

der på att den kriminella entreprenören har ett tydligt ändamål att skattefuska. 

Uppsåtet till brott innebär att revisorer inte förekommer i dessa typer av företag 

med antagandet att den kriminella entreprenören är rationell och minimerar ris-

ken att bli upptäckt (Becker, 1968; Allingham & Sandmo, 1972). I linje med agent-

teorin så väljer den kriminella entreprenören (agenten) bort revision för att 

gynna sitt eget självintresse att skattefuska, vilket inte är i linje med statens (prin-

cipalens) intresse (Jensen & Meckling, 1976; Wright & Mukherji, 1999). Genom 

utebliven revision ökar informationsasymmetrin (Reinganum & Wilde, 1985; 

Watts & Zimmerman, 1983). Med den ökade informationsasymmetrin minskar 
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de kriminella entreprenörerna chansen att bli upptäckta. Att bli upptäckt kan in-

nebära ett brutet social kontrakt och förlorad legitimitet av företagets intressen-

ter (Deegan et al., 1997). 

 

En ytterligare faktor som potentiellt kan bidra till att fler fuskande företag avsäger 

sin revisor är att revisionsbyråer även säljer redovisning som en tjänst utöver re-

vision (Salehi et al., 2009; Weik et al., 2018). Uppdrag som tidigare varit kombi-

uppdrag har i många fall blivit separerade till följd av att allt fler byråer sålt ut sin 

redovisningsfunktion (FAR, 2018). Skattefuskande byggföretag som innan av-

skaffandet av revisionsplikten hade kombiuppdrag väljer med stor sannolikhet 

att endast ta del av de utsålda redovisningstjänsterna, för att minska risken att 

bli upptäckta (Weik et al., 2018). I linje med Peter Nyllinges uttalande så blir fak-

torer som skadar oberoendet hos anställda på revisionsbyråer inte längre ett pro-

blem vid redovisningsuppdrag, då de utsålda redovisningstjänsterna blir separe-

rade från den granskade revisionen (Salehi et al 2009; FAR, 2018). Enligt Weik 

et al. (2018) så valde företag som köper in extern redovisningstjänst också i stor 

utsträckning bort revision. Teorin om att fuskande företag går från kombiupp-

drag till endast redovisningsuppdrag stödjer resultatet om att byggföretag avsagt 

revisorer i större utsträckning, då denna bransch är mer fuskbenägen än övriga 

branscher.  

 

Sammanfattningsvis så förklarar flera teorier och tidigare studier resultatet att 

efterfrågan av revision är låg bland små byggbolag. En förklaring är det uteblivna 

interna kontrollbehovet på grund av en icke existerande agent-principalrelation 

inom företaget (Weik et al., 2018; Jensen & Meckling, 1976). Teorin om att det är 

rationellt av skattefuskbenägna företagsledare att inte anlita revisor är också en 

förklaring till resultatet (Becker, 1968; Allingham & Sandmo, 1972; Eriksen 

& Fallan, 1996; Fallan, 1999). Till sist talar de utsålda redovisningstjänster för att 

fler fuskande företag väljer att inte ta del av revisionstjänster (Weik et al., 2018.). 

Detta är också är en anledning till resultatet då byggföretag skattefuskar i större 

utsträckning än övriga branscher (resultat 4,1). 
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5.4 Skattebrott till följd av osanna fakturor är mer förekom-
mande inom byggbranschen jämfört med övriga branscher 
 
Resultatet att det är mer förekommande med skattebrott till följd av osanna fak-

turor inom byggbranschen än övriga branscher är förväntat i linje med tidigare 

undersökningar och studier som visar byggbranschens problem med ekonomisk 

brottslighet, genom användning av svart arbetskraft och penningmaskering 

(Kankaanranta & Muttilainen, 2010; Williams et al., 2011; Zabyelina, 2015; BRÅ, 

2007; Ekobrottsmyndigheten, 2016b). Osanna fakturor används som ett verktyg 

i penningmaskering med syftet att försvåra upptäckandet av betalningar till den 

svarta arbetskraften och illustrerar det utbredda skattefusket samt behovet av re-

vision i förebyggandet av skattebrott inom branschen (Zabyelina, 2015; Eriksen 

& Fallan, 1996; Fallan, 1999). Införandet av regler gällande omvänd moms och 

ROT-avdrag avsåg att motverka det utbredda svartarbetet (Kútna et al., 2018; 

Piolatto 2015; Skatteverket, 2019e; Skatteverket, 2019d). Resultatet styrker ett 

problem med svartarbete och penningmaskering i den svenska byggbranschen.  

 

En teoretisk anledning till det utbredda svartarbetet är en av branschegenskap-

erna; de informella nätverken som är ett resultat av projektformen (Davidson & 

Sutherland, 1992). Då projektformen medför krav på flexibilitet till följd av obe-

räkneliga problem ökar behovet av informella lösningar (Kankaanranta & Mut-

tilainen, 2010; Krishnan, 2009; Brown & Loosemore, 2015; Rabl & Kühlmann, 

2008; Williamson, 1981; BRÅ 2007:27). De informella lösningarna kan innefatta 

användning av svart arbetskraft av både praktiska och ekonomiska skäl. De in-

formella nätverken kan potentiellt bli så viktiga för byggföretagen att de ”åbero-

pas högre lojalitet” än lag och moral, vilket neutraliserar skattebrotten på grund 

av användningen av svart arbetskraft och penningmaskering för att lösa de obe-

räkneliga problemen som uppstår i stora projekt (Sykes & Matza, 1957; Brown & 

Loosemore, 2015; Rabl & Kühlmann, 2008; BRÅ 2007:27; Williamson, 1981). 

Kankaanranta & Muttilainen (2010) belyser det “ömsesidiga förtroendet” mellan 

byggföretagen som en anledning till att de inte skapar kontrollsystem, då upp-

täckande av ekonomiska brott kan förstöra relationen mellan företagen. Detta 

kan liknas med ”åberopande av högre lojalitet” och styrker därför teorin om att 
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svartarbete och penningmaskering tillåts att förekomma i byggbranschen mer än 

i övriga branscher (Sykes & Matza, 1957; Williams et al., 2011). 

 

En annan potentiell anledning till att penningmaskering är mer förekommande i 

byggbranschen än i övriga branscher är projektformens komplexitet, som poten-

tiellt gör det enklare att använda sig av osanna fakturor obemärkt i denna bransch 

(Williamson, 1981; FAR, 2006). Varje projekt är unikt, vilket medför stor risk för 

felberäkningar (Williamson, 1981). Detta medför att det blir svårt att identifiera 

om stora avvikelser är till följd av användandet av osanna kostnadsfakturor, eller 

om de är till följd av felberäkningar på grund av en bristfällig projektplanering 

(Williamson, 1981; FAR, 2006). 

5.5 Revisor är mer förekommande i fallen med penningmaske-
ring jämfört med i övriga fall 
 
Att revisorn är mer förekommande i fallen med penningmaskering kan tänkas 

vara en kritik mot revisorns roll i förebyggandet av skattebrott. Argumenten för 

denna kritik är att det är en indikation på att revisorn i de upptäckta fallen inte 

avhjälpt felen som lett till ett skattebrott, vilket delvis är revisorns roll i förebyg-

gandet av skattebrott (ABL 9 kap. 42–43 §§; DeZoort et al., 2012). Penningmas-

kering görs dock inte av misstag och därför försvinner möjligheten att avhjälpa 

fel. Det långsiktiga förebyggande arbetet för denna typ av brottslighet handlar 

istället om att upptäcka brottsutövarna. Att upptäcka, anmäla och bestraffa dessa 

typer av uppsåtliga skattebrott har en förebyggande effekt då det försvårar för de 

kriminella att genomföra brotten utan att bli upptäckta (Fallan, 2002; Artsberg, 

2003; Allingham & Sandmo, 1972; Lee, 2018). På så sätt kan företag avskräckas 

från att skicka osanna kostnadsfakturor. Med utgångspunkt i att penningmaske-

ring måste upptäckas i större utsträckning för att motverkas, bekräftar resultatet 

behovet av revision som ökar upptäcksmöjligheten (Fallan, 2002; Artsberg, 

2003; Allingham & Sandmo, 1972).   

Den substansgranskning som uteblir vid avskaffandet av revisor i små byggföre-

tag innebär att upptäcksmöjligheter genom jämförelse av poster och nyckeltal 

med föregående år, budget och bransch försvinner. Likaså uteblir granskningar 

av underlag och saldoförfrågningar (Hogan & Wilkins 2008, Isa 520).  
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Med en återkoppling till formeln av revisionsrisken (FAR, 2006), i avsnitt 2.6.323, 

så kan samtliga variabler antas ha ett högt värde för byggföretag. Inneboenderis-

ken är hög, bekräftat av resultatet i avsnitt 4.1. Kontrollrisken är hög då den in-

terna kontrollen blir oväsentlig, med antagandet att de kriminella företagsle-

darna uppsåtligen begår skattebrotten till följd av penningmaskering, och upp-

täcktsrisken ökar vid utebliven substansgranskning (FAR, 2006; BRÅ 2007:27; 

Fallan, 2002; Artsberg, 2003; Allingham & Sandmo, 1972). 

 

Ett motargument till den negativa effekten av utebliven revision efter avskaffan-

det av revisionsplikten är den ökade kontrollmöjligheten som Skatteverket har 

(Prop. 2009/10:204). Enligt tidigare studier har utökade kontroller av myndig-

heter minskande effekt på skattebrott (Lee, 2018; Cebula & Feige, 2011). Dock 

visade tidigare undersökning av Riksrevisionen (2017) att den använts i liten ut-

sträckning24 samt att den saknar preventiv effekt. 

 

Intressekonflikten mellan agenten (kriminella entreprenören) och principalen 

(stat- och kommun) är stor i fall om skattefuskande företag som använder sig av 

penningmaskering (Reinganum & Wilde, 1985; Allingham & Sandmo, 1972; 

Jensen & Meckling, 1976; Wright & Mukherji, 1999). Den stora intressekonflikten 

till följd av det dysfunktionella agentförhållandet gör staten till en stark intressent 

av revision (Hill and Jones, 1992). Statens intresse grundar sig i att revision ger 

möjlighet att upptäcka och avskräcka byggföretag från att använda sig av pen-

ningmaskering, för att undandra staten skatt (Fallan, 2002; Artsberg, 2003; 

Allingham & Sandmo, 1972). Resultatet bekräftar upptäcksmöjligheten och be-

hovet av revision ur statens perspektiv, då revisorer var mer förkommande i upp-

täckta fall med penningmaskering än i övriga typer av skattebrott. 

 

Sammanfattningsvis så är revisorer mer förekommande i fallen med penning-

maskering jämfört med i övriga fall, potentiellt för att upptäcksmöjligheten i 

största grad är beroende av en revision (Fallan, 2002; Artsberg, 2003; Allingham 

& Sandmo, 1972). Substansgranskningen med väsentlighetsbedömningar är av 

                                                   
23 Felaktig revisionsberättelse likställs med att brottet upptäcks. 
24 Figur 12 (se avsnitt 2.8.1). 
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stor betydelse vid upptäckandet av penningmaskering och det är endast revisorer 

som utför denna typ av granskning regelbundet (Hogan & Wilkins, 2008; Chong 

& Vinten, 1996; FAR, 2006). Beroendet av revisor för att upptäcka penningmas-

kering styrks även av Skatteverkets icke preventiva och outnyttjade kontrollmöj-

lighet som genomförs istället för den uteblivna revisionen (Prop. 2009/10:204; 

Riksrevisionen; 2017). 
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6 Slutsats 
 
Det finns ett revisionsbehov av små företag i den svenska byggbranschen i före-

byggandet av skattebrott. Denna slutsats är grundad på resultaten som visar att 

byggbranschen är överrepresenterad i fall om skattebrott och att förekomsten av 

revisor i små byggbolag är mindre än rikssnittet i fallen som skattebrott. Gällande 

problematiken kring penningmaskering så visar resultaten att skattebrott till 

följd av osanna fakturor är mer förekommande inom byggbranschen jämfört med 

övriga branscher, samt att revisor är mer förekommande i fallen med penning-

maskering än i övriga fall.  

 

Det oförväntade resultatet som inte visade en ökning av skattebrotten i små bygg-

bolag i relation till andra företag efter avskaffandet av revisionsplikten förklaras 

med teorin om att ett stort mörkertal finns (Niepelt, 2005). Indikationer till att 

mörkertalet av skattebrott begångna i små byggföretag är större än i övriga 

branscher styrks av delresultaten som visar att byggbranschen är mer fuskbenä-

gen än övriga branscher. Mörkertalet styrks även av resultatet om att revisorn har 

en viktig funktion i upptäckandet av vissa typer av skattebrott, såsom penning-

maskering, vilket var mer förekommande i byggbranschen än i övriga branscher.  

 

Resultatet om den svenska byggbranschens behov av revision i förebyggandet av 

skattebrott förklaras av teorier såsom; agentteorin och intressentmodellen 

(Jensen & Meckling, 1976; Freeman & Reed, 1983). Det har även visat sig att ett 

högt skattetryck ökar skattebrottsbenägenheten  (Cebula & Feige, 2011).  Tillsam-

mans med det höga skattetrycket så har branschegenskaper, neutralisering och 

svartarbete påverkat skattebrottsligheten och behovet av revision (Kankaanranta 

& Muttilainen, 2010; Sykes & Matza, 1957). Dessa faktorer påverkar skattebrotts-

utvecklingen ytterligare i fall av den uteblivna granskningsprocessen som revis-

ion innebär (Chong & Vinten, 1996; Hogan & Wilkins, 2008; Eriksen & Fallan, 

1996; Fallan, 1999). 

 

Syftet med studien var att undersöka och analysera de små bolagens behov av 

revision inom den svenska byggbranschen i förebyggandet av skattebrott. Syftet 
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uppfylls genom en analys som förenar resultatet med den teoretiska referensra-

men. Genom resultaten bidrar studien med en utökad förståelse till myndigheter, 

lagstiftare, bransch- och arbetsgivarorganisationer kring behovet av revision 

inom den svenska byggbranschen för att motverka uteblivna skatteintäkter och 

en dysfunktionell konkurrens. Intressenterna får en klarare bild om branschens 

behov av revision, samt hur åtgärder gällande revisionsplikt kan påverka skatte-

förluster och arbetet mot en rättvisare marknad. 
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7 Diskussion 
 
I detta avsnitt diskuteras kritik mot studien till följd av brister i metod och re-

sultat. Därefter belyses implikationer av resultatet och dess bidrag till fram-

tida studier. 

 

7.1 Kritik 
 
Den valde metodiken till att besvara byggbranschens behov av revision för att 

förhindra skattebrott är begränsad av tids-, ekonomiska- och praktiska aspekter.  

För en djupare analys om revisionens praktiska betydelse för motverkandet av 

skattebrott kan studien kompletteras med intervjuer av revisorer, företagsledare 

och Skatteverket. Men på grund av tidsbegränsningen för denna studie var det 

inte genomförbart.  

 

Kritik kan riktas mot de antaganden och definitioner som gjorts om byggbran-

schen och variablerna ”revisor” och ”osanna fakturor”. I vissa rättsfall är resulta-

tet av brottet beroende på flera företag eller ett företag verksamt i flera olika 

branscher. En bedömning har därför gjorts gällande om företaget verkar övervä-

gande inom byggbranschen eller om brottet har skett övervägande inom bygg-

branschen. För att säkerhetsställa objektivitet har detta gjorts med en standardi-

serad metod med utgångspunkt från SNI-koderna 41–4325, att undersökningen 

utfördes av endast två personer möjliggjorde också en likvärdig bedömning av 

varje fall.  

 

Problematiken kring vad en revisor är grundar sig i att titeln inte är skyddad, kri-

tik kan därför komma att riktas mot att vissa rättsfall där personer som bara skö-

ter redovisning och rådgivning benämns som revisor. Skillnader i åklagares och 

åtalares definition av en revisor kunde antas innan undersökningen i linje med 

förväntningsgapet. Hänsyn har därför tagits till om det var en auktoriserad eller 

godkänd revisor, då detta är de skyddade titlarna i Revisorslagen (2001:883). Det 

har förkommit fall där det på vissa ställen endast står ”revisor” och det har varit 

                                                   
25 Se avsnitt 1.4. 
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otydligt om tolkningen av revisor är korrekt. Dessa rättsfall har krävt en längre 

bedömning av om det har handlat om en granskande revisor eller ej. Sökord 

såsom ”granskning”, ”auktoriserad” och ”godkänd” har genomförts för att säker-

ställa att tolkningen av revisorn inte är felaktig i rättsfallet.  

 

Variabeln ”osanna fakturor” ska i denna studie representera fall av penningmas-

kering. Kritik kan riktas mot detta då oriktiga, falska och osanna fakturor kan 

förekomma i andra fall än om penningmaskering. Därför har de fall som innefat-

tat osanna fakturor men tydligt inte rört sig om penningmaskering uteslutits. 

 

Andelen på 7,9 % som användes för att besvara antagande 1: ”Byggbranschen är 

överrepresenterad i fall av skattebrott efter av skaffandet av revisionsplikten” 

är inte fullt representativt för bolag inom studiens avgränsning. Proportionen är 

grundad på företag med 0-4 anställda till följd av att SCB:s gjort denna avgräns-

ning i databasen.  Alla dessa företag kan inte anses som små då 4 anställda är fler 

än avgränsningen på 3 anställda. Det kan inte heller antas att alla bolag i denna 

segmentering har mindre än 3 miljoner kronor i nettoomsättning eller 3 miljoner 

kronor i balansomslutning. Dock ger denna fördelning ett representativt proport-

ionsvärde och påvisar en överrepresentation med resultatet som visade en andel 

av 24,6 % byggföretag i skattebrottsstatistiken. För att styrka att 7,9 % var en re-

presentativ andel av små byggföretag gjordes även en kompletterande uträkning 

av andelen byggföretag, oberoende av antalet anställda. Testet visade ett proport-

ionsvärde på 8,4 %, vilket också ger en stor avvikelse från andelen små byggföre-

tag i skattebrottsstatistiken, och på så sätt styrker resultatet om en överrepresen-

tation av byggföretag.  

 

Andelen på 30,0 % som användes för att besvara antagande 2: ”Skattebrotten i 

små aktiebolag har ökat i byggbranschen i relation till andra branscher efter 

avskaffandet av revisionsplikten” är bristfälligt. Proportionen ska representera 

andelen byggföretag i skattebrottsstatistiken år 2010, det vill säga före avskaffan-

det av revisionsplikten. Urvalet är endast bestående av 30st fall och utöver den 

teoretiska analysen i avsnitt 5,2 så är storleken på urvalet en anledning till varför 
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resultatet i avsnitt 4,2 inte visar som förväntat. Ett större urval från år 2010, al-

ternativt ett urval från fler år före avskaffandet av revisionsplikten, hade ökat tro-

värdigheten om att skattebrotten i små aktiebolag inte ökat i byggbranschen i re-

lation till andra branscher. Anledningen till att detta inte genomfördes är tidsa-

spekten, med större resurser hade fler skattebrott före år 2011 samlats in för att 

möjliggöra ett bättre resultat om hur avskaffandet av revisionsplikten påverkat 

skattebrottsutvecklingen bland små aktiebolag i byggbranschen.  

 
Värdet på 49,5 % som användes för att besvara antagande 3: ”I fallen om skatte-

brott efter avskaffandet av revisionsplikten så är förekomsten av revisor i små 

byggbolag mindre än rikssnittet” är inte fullt representativt. Rikssnittet är häm-

tat från Bolagsverkets databas och visar andelen bolag med registrerad revisor år 

2016. Värdet är inte fullt jämförbart då studiens värde representerar ett genom-

snitt av bolag med revisor mellan åren 2011–2017. Anledning till att rikssnittet 

inte är baserat på ett genomsnitt mellan åren 2011–2017 är att Bolagsverkets da-

tainsamling i denna fråga inte sträcker sig längre tillbaka i tiden än år 2016. Av-

vikelsen som visar att det var färre revisorer i skattebrottsfallen gällande byggfö-

retag är dock giltig då värdet av 49,5 % är i underkant med antagandet att färre 

hade avsagt sig revisor före år 2016, detta ger indikation på att rikssnittet mellan 

åren 2011–2017 med största sannolikhet är högre än 49,5 %, vilket hade resulte-

rat i en ännu större avvikelse. Utöver detta antagande visar tidigare studier till 

grund för prop. 2009/10:204 att få bolag valde bort revision efter avskaffandet 

av revisionsplikten. I Danmark var det hela 77 % som behöll revision första året.  

 

En kritik mot studiens reliabilitet är fel som potentiellt uppstått till följd av den 

mänskliga faktorn. Metoden för bedömning om fallen har innefattat revisor eller 

osanna fakturor har varit standardiserad och lika genomförd under hela under-

sökningen. Dock kan misstag av undersökaren begås till följd av omfattningen av 

undersökningen, samt oenhetligt utformade rättsfall. De möjliga fel som begåtts 

är att osanna fakturor inte representerat penningmaskering eller att revisor inte 

haft en granskande funktion i rättsfallen. Dessa potentiella fel är av ringa bety-

delse då undersökningen var omfattande och urvalet bestod av 900 granskade 

rättsfall.  
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En annan kritik mot studiens reliabilitet är faktumet att tingsrättsdomar kan 

överklagas och ändras i hovrätten och högsta domstolen. Detta innebär att vissa 

skattebrottsdomar i denna studie potentiellt kan ha överklagats i högre instanser. 

Vid friande beslut kan dessa domar inte längre klassas som ett skattebrott i 

undersökningen. Denna möjliga brist får dock en väldigt liten effekt på slutresul-

tatet av denna studie, då endast 15 % av tingsrättsdomarna överklagas, av dessa 

ändras endast 44 %. Av de ändrade domarna är endast 29 % helt friande. Sam-

mantaget innebär detta att endast 1,9 % av tingsrättsdomarna ändras i skuldfrå-

gan från fälld till friad (Svea hovrätt, 2015). Detta potentiella utfall påverkar inte 

studien nämnvärt i ett urval av 900 skatbrottsfall. 

7.2 Implikationer av studiens resultat 
 
Studien bidrar till en utökad förståelse om byggbranschens problem med ett ut-

brett skatteundandragande, samt dess koppling till revision som en extern kont-

rollmekanism i arbetet att motverka skattebrott. Resultatet ger intressenter 

såsom myndigheter, lagstiftare, bransch- och arbetsgivarorganisationer en kla-

rare bild av byggbranschens behov av revision; skattemässigt ur ett statligt per-

spektiv och konkurrensmässigt ur ett branschperspektiv. Undersökningen ger 

underlag till den generella diskussionen om revisionspliktens vara eller icke vara 

för små aktiebolag, men också till den specifika diskussionen om byggbranschen, 

som på grund av dess fuskbenägenhet kan anses vara i större behov av revision 

än övriga branscher. Tidigare studier belyser den övergripande effekten av av-

skaffandet av revisionsplikten för hela det svenska näringslivet, genom att med 

beskrivande statistik visa tendenser av utvecklingen av ekonomisk brottslighet 

efter år 2010. Nationella och internationella studier har visat byggbranschens 

problem med ekonomisk brottslighet, framförallt till följd av skattebrott, genom 

bland annat penningmaskering. Resultatet av denna studie fusionerar dessa stu-

dier, genom att mäta effekten av revisionspliktens avskaffande med en bransch-

specifik datainsamling och på så vis utökar den diskussionen om revisionsplikten 

till en specifik bransch. Studien ger också möjlighet att utöka diskussionen ytter-

ligare genom att bidra med en metod som är applicerbar på andra branscher.  
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7.3 Bidrag till framtida studier 
 
Metoden lägger en grund för framtida studier på byggbranschen eller andra fusk-

benägna branscher. Genom att i framtiden försöka kvantifiera mörkertalet med 

olika variabler, ges en möjlighet att väga utvecklingen av upptäckta skattebrott 

med den faktiska skattebrottsutvecklingen. Den enda indikationen av mörkerta-

let i nuläget är en lägre omsättningstillväxt bland små företag efter år 2010. Med 

mer specifika mått på mörkertalet ges en möjlighet att svara på varför skattebrot-

ten i byggbranschen inte ökade i relation till övriga branscher efter avskaffandet 

av revisionsplikten, trots branschens bevisade fuskbenägenhet.  

 

Få indikationer visar på att revisionsplikten återinförs för små aktiebolag, det 

finns snarare tendenser som visar den motsatta utvecklingen. Om Sverige ska 

följa EU:s riktlinjer (fjärde bolagsdirektivet) så är ett återinförande av revisions-

plikten inget alternativ. Det är därför av stor vikt att vidare undersöka Skattever-

kets arbete för att motverka skattebrott inom byggbranschen. En mer djupgående 

analys av Skatteverkets arbetsprocess och deras utökade kontrollmöjlighet är av 

resultatet att döma vitalt för att uppnå en mer rättvis och funktionell bygg-

bransch, med mindre skatteundandragande. Framtida studier kan använda re-

sultatet av denna studie för att påvisa vikten av att vidare undersöka Skattever-

kets arbete, då en stor del av förebyggandet och upptäcksmöjligheten av skatte-

brott försvinner vid utebliven revision.  

 

Datainsamlingen baserad på 900 rättsfall, som omfattar 200 timmars arbete, läg-

ger en grund för framtida studier. Påföljden av avskaffandet av revisionsplikten, 

gällande skattebrott inom byggbranschen, kan ha en mer långtgående påverkan 

och metoden ger möjlighet att i framtiden addera data med skattebrott begångna 

efter år 2017.    



 

 89 

8 Referenser 
Abad, D., Sánsches-Ballesta, J. P., & Yagüe, J. (2017). Audit Opinions and 

Information Asymmetry in the Stock Market. Accounting and Finance, 
565-595. 

Aktiebolagslag (ABL). (2005:551). Stockholm: Justitiedepartementet. 
Allingham, M. G., & Sandmo, A. (1972). Income Tax Evasion: A Theoretical 

Analysis. Journal of Public Economics, 323-338. 
Alvesalo, A. (2003). Economic crime investigators at work. Policing and society, 

115-38. 
Anderson, D. R., Sweeney, D. J., & Williams, T. A. (2014). Statistics for Business 

and Economics. Hampshire: Cengage Learning. 
Artsberg, K. (2003). Redovisningsteori - Policy och Praxi. Malmö: Liber 

ekonomi AB. 
Barro, R., & Sahasakul, C. (1986). Average Marginal Tax Rates from Social 

Security and the Individual Income Tax. The Journal of Business, 555-
566. 

Becker, G. (1968). Crime and Punishment: An Economic Approach. Journal of 
Political Economy, 169-217. 

Bergman, M., & Nevarez, A. (2006). Do Audits Enhance Compliance? An 
Empirical Assessment of VAT Enforcement. National Tax Journal, 817-
832. 

Bolagsverket. (2019). Skatter och avgifter för dig som ska starta företag. 
Hämtat från Skatter och avgifter för dig som ska starta företag: 
https://www.verksamt.se/starta/skatter-och-avgifter 

Bowen, P., Edwards, P., & Cattell, K. (2012). Corruption in the South African 
construction industry: A thematic analysis of verbatim comments from 
survey participants. Construction Management and Economics, 885-
901. 

Broberg, P., Umans, T., & Gerlofstig, C. (2013). Balance between auditing and 
marketing: An explorative study. Journal of International Accounting, 
Auditing and Taxation, 57-70. 

Brown, J., & Loosemore, M. (2015). Behavioural factors influencing corrupt 
action in the Australian construction industry. Engineering, 
Construction and Architectural Management, 372-389. 

Bryman, A., & Bell, E. (2017). Företagsekonomiska forskningsmetoder upplaga 
3. Stockholm: Liber AB. 

BRÅ. (2007). Fina fasader med fixade fakturor - Kriminella entreprenader i 
byggbranschen 2007:18. Stockholm: Brottsförebyggande rådet. 

BRÅ 2007:27. (u.d.). Organiserat svartarbete i byggbranschen. Stockholm: 
Brottsförebyggande rådet. 

BRÅ. (2019). BRÅ - Statistik. Hämtat från BRÅ - Statistik: 
https://www.bra.se/statistik.html 

Carrington, T. (2009). Far online. Hämtat från Vad är revision?: 
https://www.faronline.se/dokument/balans/2009/balans_nr_11_2009/
balans_2009_n11_a0031/?q=informationsasymmetri 

Cebula, R. J., & Feige, E. L. (2011). Americas unreported economy: measuring 
the size, growth, and determinants of income tax evasion in the U.S. 
Crime, Law and Social Change, 265-285. 



 

 90 

Chang, C., Troutman, C., & O’Bryan, D. (2000). An expanded model of taxpayer 
compliance: empirical evidence from the United States and Hong Kong. 
Journal of International Accounting, Auditing and Taxation, 83-103. 

Chong, G. H., & Vinten, G. (1996). Materiality and Audit Risk Modelling: 
Financial Management Perspective . Managerial Finance , 35-60. 

Choo, F. (1995). Auditors' judgment performance under stress: A test of the 
predicted relationship by three theoretical models. Journal of 
Accounting, Auditing & Finance, 611-641. 

Czabanski, J. (2008). Estimates of cost of crime: History, methodologies, and 
implications. New York: Springer. 

Davidson, M., & Sutherland, V. (1992). Stress and Construction Site Managers: 
Issues for Europe 1992. European Business Review, 36. 

DeAngelo, L. E. (1981). Auditor size and audit quality. Journal of accounting 
and economics, 183-199. 

Deegan, C., Rankin, M., & Tobin, J. (1997). An Examination of the Corporate 
Social and Environmental disclosures of BHP from 1983-1997 - A Test of 
Legitimacy Theory. Accounting, Auditing & Accountability Journal, 312-
343. 

Detotto, C., & Otranto, E. (2010). Does Crime Affect Economic Growth? Kyklos, 
330-345. 

DeZoort, T. F., Harrison, P. D., & Schnee, E. J. (2012). Tax Professionals’ 
Responsibility for Fraud Detection: The Effects of Engagement Type and 
Audit Status. American Accounting Association, 289-306. 

Diamant, A. (2004). Revisorns oberoende - Om den svenska 
oberoenderegleringens utveckling, dess funktion och konstruktion. 
Uppsala: Juridiska institutionen, Uppsala universitet. 

Dnr 2001-576. (2003). Revisorsnämndens beslut i disciplinärenden Dnr 2001-
576. Stockholm: Revisorsnämnden. 

Egels, N. (2003). Intressentmodellen - en värld full av tolkningar och 
missförstånd. ETHOS: Journal of the Society for Psychological 
Anthropology, 46-47. 

Eisenhardt, K. M. (1989). Agency Theory: An Assesment and Review. Academy 
of Management Review, 57-74. 

Ekobrottsmyndigheten. (2007). Revisors åtgärder vid misstanke om brott. 
Stockholm: Ekobrottsmyndigheten. 

Ekobrottsmyndigheten. (2013). Dubbelbestraffning - Vad är det och vad är det 
som har hänt? Stockholm: Ekobrottsmyndigheten. 

Ekobrottsmyndigheten. (2016a). Effekter på den ekonomiska brottsligheten 
efter avskaffandet av revisionsplikten för mindre aktiebolag. 
Stockholm: Ekobrottsmyndigheten. 

Ekobrottsmyndigheten. (2016b). Ekobrottsmyndighetens lägesbild om 
ekonomisk brottslighet i Sverige 2016. Stockholm: 
Ekobrottsmyndigheten. 

Ekobrottsmyndigheten. (den 22 Januari 2019). Om oss. Hämtat från 
Ekobrottsmyndigheten: https://www.ekobrottsmyndigheten.se/om-oss/ 

Erhvervsstyrelsen. (2014). Evaluering af erfaringer med lempet revisionspligt 
for regnskabsårene 2010 og 2011. Erhvervsstyrelsen. Köpenhamn: 
Erhvervsstyrelsen. 



 

 91 

Eriksen, K., & Fallan, L. (1996). Tax knowledge and attitudes towards taxation; 
A report on a quasi-experiment. Journal of Economic Psychology, 387-
402. 

Europaparlamentet och Europeiska Rådet. (2015). Europaparlamentets och 
rådets direktiv (EU) 2015/849 av den 20 maj 2015 om åtgärder för att 
förhindra att det finansiella systemet används för penningtvätt eller 
finansiering av terrorism. Europeiska unionen. 

Europeiska konventionen om skydd för de mänskiliga rättigheterna och de 
grundläggande frihterna. (1950). Protokoll 7 Artikel 4 - Rätt att inte bli 
lagförd eller straffad två gånger. Rom: Europeiska rådet. 

Europeiska unionen. (2010). Europeiska unionens stadga om de 
grundläggande rättigheterna - Artikel 50. Europeiska unionen. 

Evans, M., Syrett, S., & Williams, C. (2006). Informal Economic Activities and 
Deprived Neighbourhoods. London: Department of Communities and 
Local Government. 

Fair Play Bygg. (2018). Fair Play Bygg - andra årsrapporten. Stockholm: Fair 
Play Bygg. 

Fallan, E., Antonsen, S., Fallan, L., & Olsen, T. (2018). Abolition of Statutory 
Audit Obligation of Small Limited Liability Companies in Norway. 
Should Tax Evasion Inclined Industries be Excepted? International 
Journal of Accounting and Taxation, 18-30. 

Fallan, L. (1999). Gender, Exposure to Tax Knowledge, and Attitudes Towards 
Taxation; An Experimental Approach. Journal of Business Ethics, 173-
184. 

Fallan, L. (2002). Skatteplanlegging. Økonomisk teori møter skattejussen. 
Oslo: Gyldendal Akademisk. 

FAR. (2006). Revision: En praktisk beskrivning. Stockholm: FAR förlag. 
FAR. (den 1 Mars 2018). Varför säljer PwC av redovisningsdelen? . Tidningen 

balans. 
FAR. (2019). Analysmodellen för prövning av revisorers opartiskhet och 

självständighet. Stockholm: FAR. 
Flint, D. (1988). Philosophy and Principles of Auditing - An Introduction. 

Basingstoke: Macmillan Education. 
Freeman, E. R., & Reed, D. L. (1983). Stockholders and Stakeholder: A New 

Perspective on Corporate Governance. California Management Review, 
88-104. 

Gallin, D. (2001). Propositions on trade unions and informal employment in 
time of globalization. Antipode, 531-49. 

Goev, V., & Boshnakov, V. (2008). Grey economy and perspectives of Bulgarian 
business development in the EU accession period. Ekonomika, 29-39. 

Grabiner, L. (2000). The Informal Economy. London: HM Treasury. 
Harris, H. (2001). Content Analysis of Secondary Data: A Study of Courage in 

Managerial Decision Making. Journal of Business Ethics, 191-208. 
Hertogh, M. (2010). Crime and Custom in the Dutch Construction Industry. 

Legisprudence, 307-326. 
Hill, C., & Jones, T. (1992). Stakeholder-Agency Theory. Journal of 

Management Studies, 131-154. 
Hogan, C., & Wilkins, M. (2008). Evidence on the Audit Risk Model: Do 

Auditors Increase Audit Fees in the Presence of Internal Control 
Deficiencies? Contemporary Accounting Research, 219-242. 



 

 92 

Hoitash, R., Hoitash, U., & Bedard, J. (2008). Internal Control Quality and 
Audit Pricing under the Sarbanes-Oxley Act. Auditing: A Journal of 
Practise and Theory, 105-126. 

Hox, J. J., & Boeije, H. R. (2005). Data Collection, Primary vs Secondary. 
Encyclopedia of Social Measurement, 593-599. 

Idson, L., Liberman, N., & Higgins, E. (2000). Distinguishing gains from 
nonlosses and losses from nongains: a regulatory focus perspective on 
hedonic intensity. Journal of Experimental Social Psychology, 252-74. 

IESBA. (2016). The Handbook of the Code of Ethics for Professional 
Accountants. International Federation of Accountants. IFAC. 

ISA. (2009). ISA 210 - Villkor för revisionsuppdrag . International Standard on 
Auditing. International Standard on Auditing. 

ISA 315. (2013). International Standard on Auditing 315 Identifiera och 
bedöma riskerna för väsentliga felaktigheter genom att förstå företaget 
och dess miljö. New York: IFAC. 

ISA 320. (2009). International Standard on Auditing 320 Materiality in 
Planning and Performing an Audit. New York: IFAC. 

ISA 520. (2009). International Standard on Auditing 520 Analytisk 
granskning. New York: IFAC. 

Jancsics, D. (2018). Shell companies and government corruption. Public 
Integrity, 4-21. 

Jenkins, J., & Lowe, D. (1999). Auditors as advocates for their clients: 
Perceptions of the auditor-client relationship. Journal of Applied 
Business Research, 73-8. 

Jensen, M. C., & Meckling, W. H. (1976). Theory of the firm: Managerial 
Behavior, Agency Costs and Ownership Structure. Journal of Financial 
Economics, 305-360. 

Joulfaian, D., & Rider, M. (1998). Differential Taxation and Tax Evasion by 
Small Business. National Tax Journal, 675. 

Kahneman, D., & Tversky, A. (1979). Prospect theory: an analysis of decision 
under risk. Econometrica, 263-91. 

Kamleitner, B., Korunka, C., & Kirchler, E. (2012). Tax compliance of small 
business owners. International Journal of Entrepreneurial Behaviour & 
Research, 330-351. 

Kandemir, H. (2016). Auditing versus consultancy: A critique of the eu law 
reforms on the new form of audting. Journal of Governance and 
Regulation, 90-97. 

Kankaanranta, T., & Muttilainen, V. (2010). Economic Crimes in the 
Construction Industry: Case in Finland. Journal of Financial Crime, 417-
429. 

Karnov Group. (2019). Karnov Group. Hämtat från Om oss: 
https://www.karnovgroup.se/om-oss 

Keen, M., & Lockwood, B. (2010). The value added tax: Its causes and 
consequences. Journal of Development Economics, 138-151. 

Knechel, W. R., Krishnan, V. G., Pevzner, M., Shefchik, B. L., & Velury, K. U. 
(2013). Audit Quality: Insight from the Acadmic Litterature. Auditing: A 
Jounal of Practice & Theory, 385-421. 

Koh, H., & Woo, E. (1998). The expectation gap in auditing.  Managerial 
Auditing Journal, 147-154. 

Konkurslag (KonkL). (1987:672). Stockholm: Justitiedepartementet. 



 

 93 

Krishnan, C. (2009). Combating corruption in the construction and engineering 
sector: The role of transparency international. Leadership and 
Management in Engineering, 112-114. 

Kucukvar, M., & Tatari, O. (2013). Towards a triple bottom-line sustainability 
assessment of the U.S. construction industry. The International Journal 
of Life Cycle Assessment, 958-972. 

Kútna, A., Gyurián, N., & Šeben, Z. (2018). Impact of the vat reverse-charge 
mechanism on the cash flows of construction companies in the slovak 
republic. CBU International Conference Proceedings, 522-528. 

Lee, I. (2018). Income Tax Evasion Responses to Tax Rate and Tax Enforcement 
Rate. Advances in Econmics and Business, 269-279. 

Lodin, S.-O. (2019). Inkomstskatt Del 1 - En läro- och handbok i skatterätt. 
Stockholm: Studentlitteratur AB. 

Maria, N. (2018). Tax Evasion: Concept, Causes and Forms at the Macro and 
Microeconomic Level. Ovidius University Annals: Economic Sciences 
Series, 227-232. 

McDowell, M., Thom, R., Pastine, I., Frank, R., & Bernanke, B. (2009). 
Principles of Economics. Boston: McGraw-Hill Education. 

Mcgree, R. (2006). Three Views on the Ethics of Tax Evasion. Journal of 
Business Ethics, 15-35. 

Messick, S. (1987). Validity. Princeton, New Jersey: Educational Testing 
Service. 

Moberg, K., Valentin, N., & Åkersten, P. (2014). Bolagsrevisorn : oberoende, 
ansvar, tystnadsplikt (4:e upplagan uppl.). Sverige: Norstedts Juridik. 

Morgan, G., & Smircich, L. (1980). The Case for Qualitative Research. The 
Academy of Management Review, 491-500. 

NE. (den 28 Januari 2019). Uppslagsverket. Hämtat från 
Nationalencyklopedin: 
https://www.ne.se/uppslagsverk/ordbok/svensk/revision 

Newbold, P., Carlsson, W. L., & Thorne, B. M. (2013). Statistics for Business 
and Economics. New Jersey: Pearson Education. 

Niepelt, D. (2005). Timing tax evasion. Journal of Public Economics, 1611-1637. 
OECD. (2019). OECD.Stat. Hämtat från OECD.Stat: https://stats.oecd.org/ 
Owojori, A., & Asaolu, T. (2009). The Role of Forensic Accounting in Solving the 

Vexed Problem of Corporate World. European Journal of Scientific 
Research, 183-187. 

Piolatto, A. (2015). Itemised Deductions: A Device to Reduce Tax Evasion. 
German Economic Review, 422-438. 

Porter, B. (1993). An empirical study of the audit expectation-performance gap. 
Accounting and Business Research, 49-68. 

Power, M. (2003). Auditing and the production of legitimacy. Accounting, 
Organizations and Society, 379-394. 

Prop. 1997/98:99 S. 171. (u.d.). Aktiebolagets organisation. Stockholm: 
Justitiedepartementet. 

Prop. 2005/06:130. (u.d.). Omvänd skattskyldighet för mervärdesskatt inom 
byggsektorn. Stockholm: Finansdepartementet. 

Prop. 2005/06:169. (u.d.). Effektivare skattekontroll m.m. Stockholm: 
Finansdepartementet. 

Prop. 2007/08:25. (u.d.). Förlängd redovisningsperiod och vissa andra 
mervärdesskattefrågor. Stockholm: Finansdepartementet. 



 

 94 

Prop. 2008/09:178. (u.d.). Skattereduktion för reparation, underhåll samt om- 
och tillbyggnad av vissa bostäder . Stockholm: Finansdepartementet. 

Prop. 2009/10:204. (u.d.). En frivillig revision. Stockholm: 
Justitedepartementet. 

Rabl, T., & Kühlmann, T. (2008). Understanding corruption in organizations: 
development and empirical assessment of an action model. Journal of 
Business Ethics, 477-495. 

Ramsey, F. (1927). A Contribution to the Theory of Taxation. The Economic 
Journal: the Quarterly Journal of the Royal Economic Society, 47-61. 

re Kingston Cotton Mill Company, No. 2 (Court of Appeal 1896). 
Reinganum, J., & Wilde, L. (1985). Income Tax Compliance In a Principal-Agent 

Framework. Journal of Public Economics, 1-18. 
Renooy, P., Ivarsson, O., van der Wusten-Gritsai, & Meijer, R. (2004). 

Undeclared Work in an Enlarged Union: An analysis of shadow work – 
an in-depth study of specific items. Brussels: European Commission. 

Revisionslagen. (1999:1079). Stockholm: Justitiedepartementet. 
Revisorslag (2001:883). (2001:883). Stockholm: Justitedepratementet. 
Riksrevisionen. (2017). Avskaffandet av revisionsplikten för små aktiebolag - 

en reform som kostar mer än den smakar RIR 2017:35. Stockholm: 
Riksrevisionen. 

Riksrevisionen. (den 22 Januari 2019). Om Riksrevisionen. Hämtat från 
Riksrevisionen: https://www.riksrevisionen.se/om-riksrevisionen.html 

RNFS 2001:2. (u.d.). Revisorsnämndens föreskrifter (RNFS 2001:2) om villkor 
för revisorers och registrerade revisionsbolags verksamhet. Stockholm: 
Revisorsnämnden. 

Salehi, M., Mansoury, A., & Azary, Z. (2009). Audit Independence and 
Expectation Gap: Empirical Evidences from Iran. International Journal 
of Economics and Finance, 165-174. 

Salvatore, M., & Stefanski, D. (2013). Double Jeopardy. Albany Law Review, 
1517. 

SCB. (den 15 Januari 2019). Statistiska centralbyrån. Hämtat från Hierarkisk 
visning från avdelningsnivå och nedåt - SNI 2007: 
http://www.sni2007.scb.se/snihierarki2007.asp?sniniva=A&snikod=F 

SCB. (den 15 Januari 2019). Statistiska centralbyrån. Hämtat från 
Statistikdatabasen: 
http://www.statistikdatabasen.scb.se/pxweb/sv/ssd/START__NV__NV
0109__NV0109L/BasfaktaFEngs07/?rxid=bbb2038a-f121-4fed-9fed-
aa7ab46d9dc6 

Schneider, F., & Williams, C. (2013). The shadow economy. London: The 
Institute of Economic Affairs. 

Schneider, F., Raczkowski, K., & Mróz, B. (2015). Shadow economy and tax 
evasion in the EU. Journal of Money Laundering Control, 34-51. 

Skattebrottslag (SkBrL). (1971:69). Stockholm: Finansdepartementet. 
Skatteförfarandelag (SFL). (2014:1244). Stockholm: Finansdepartementet. 
Skatteverket. (2015). Personalliggare i byggbranschen. Hämtat från 

Personalliggare i byggbranschen: 
https://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/341341.html?pk_vid=5
b588762839d9e0615537617491d0fb6 

Skatteverket. (2017). Allmänt om revision (SKV 663 utgåva 10). Stockholm: 
Skatteverket. 



 

 95 

Skatteverket. (2019a). Det här gör skatteverket. Hämtat från Det här gör 
skatteverket: 
https://skatteverket.se/omoss/varverksamhet/styrningochuppfoljning/d
ethargorskatteverket.4.7856a2b411550b99fb780008148.html 

Skatteverket. (2019b). Moms. Hämtat från Moms: 
https://skatteverket.se/foretagochorganisationer/moms.4.18e1b10334eb
e8bc80002497.html 

Skatteverket. (2019c). Skattebrottsenheten. Hämtat från Skatteverket: 
https://www.skatteverket.se/omoss/organisation/skattebrottsenheten.4.
2e56d4ba1202f95012080003259.html 

Skatteverket. (2019d). Så här fungerar rot- och rutavdraget. Hämtat från Så 
här fungerar rot- och rutavdraget: 
https://www.skatteverket.se/privat/fastigheterochbostad/rotochrutarbet
e/saharfungerarrotochrutavdraget.4.d5e04db14b6fef2c866097.html#Ro
tochrutavdragetsstorlek 

Skatteverket. (2019e). Tjänster som omfattas av omvänd skattskyldighet. 
Hämtat från Tjänster som omfattas av omvänd skattskyldighet: 
https://www.skatteverket.se/foretagochorganisationer/moms/sarskilda
momsregler/byggverksam-
het/omvandskattskyldighetinombyggsektorn/tjanstersomomfattasavomv
andskattskyldighet.4.19b9f599116a9e8ef36800022231.html 

Smith, D., Brännström, D., & Jansson, A. (2015). Redovisningens språk. Lund: 
Studentlitteratur AB. 

SOU 2008:32 S. 153. (u.d.). Avskaffandet av revisionsplikten i små aktiebolag. 
Stockholm: Justitedepartementet. 

Stettler, H. F. (1982). Auditing principles. Fifth edition. Englewood Cliffs: 
Prentice Hall. 

Stoke, M. (1967). Factoring. Management Decision, 25-29. 
Sutherland, E. H. (1983). White Collar Crime – The Uncut Version. New Haven: 

Yale University Press. 
Svea hovrätt. (2015). Undersökning av ändringsfrekvensen i brottmål i Svea 

hovrätt under perioden 1 januari till 30 april 2015. Stockholm : Svea 
hovrätt. 

Svenska Akademin. (2009). Svensk ordbok. Stockholm: Svenska Akademin. 
Sveriges byggindustrier. (2016). Myter om den osunda konkurrensen i 

byggbranschen. Stockholm: Sveriges byggindustrier. 
Sykes, G. M., & Matza, D. (1957). Techniques of Neutralization: A Theory of 

Delinquency. American Sociological Review, 664-670. 
Watts, R., & Zimmerman, J. (1983). Agency problems, auditing, and the theory 

of the firm: Some evidence. The Journal of Law and Economics, 613-33. 
Weik, A., Eirle, B., & Ojala, H. (2018). What drives voluntary audit adoption in 

small German companies? International Journal of Auditing, 503-521. 
Williams, C. C. (2008). A Critical Evaluation of Public Policy Towards 

Undeclared Work in the European Union. Journal of European 
Integration, 273-290. 

Williams, C. C., Nadin, S. J., & Windebank, J. (2011). Undeclared work in the 
European construction industry: evidence from a 2007 Eurobarometer 
survey. Construction Management and Economics, 853-867. 

Williams, C., & Windebank, J. (1998). Informal Employment in the Advanced 
Economies: Implication for Work and Welfare. London: Routledge. 



 

 96 

Williamson, O. (1981). The Modern Corporation: Origins, Evolution, Attributes. 
Journal of Economic Literature, 1537-1568. 

Wright, P., & Mukherji, A. (1999). Inside the firm: Socioeconomic versus agency 
perspective on firm competetiveness. Socio-Econ, 295-307. 

Zabyelina, Y. G. (2015). Reverse Money Laundering in Russia: Clean Cash for 
Dirty Ends. Journal of Money Laundering Control, 202-219. 

Öhman, P., & Wallerstedt, E. (2012). Audit regulation and the development of 
the auditing profession: The case of Sweden. Accounting History, 241. 

 

  



 

 97 

9 Figurförteckning  
FIGUR 1 – BASERAD PÅ AGENTTEORIN (JENSEN & MECKLING, 1976; REINGANUM & WILDE, 1985). ........................... 12 
FIGUR 2 – BASERAD PÅ AGENTTEORIN (JENSEN & MECKLING, 1976; REINGANUM & WILDE, 1985). ........................... 13 
FIGUR 3 – BASERAD PÅ INTRESSENTMODELLEN (FREEMAN & REED, 1983; HILL & JONES, 1992; JENKINS & LOWE, 1999; 

FAR, 2006) .................................................................................................................................. 15 
FIGUR 4 – BASERAD PÅ INTRESSENTMODELLEN (FREEMAN & REED, 1983; HILL & JONES, 1992; JENKINS & LOWE, 1999; 

FAR, 2006). ................................................................................................................................. 15 
FIGUR 5 – BASERAD PÅ TEORIN OM FÖRVÄNTNINGSGAPET (PORTER, 1993; FAR, 2006)........................................... 16 
FIGUR 6 – BASERAD PÅ TEORIN OM FÖRVÄNTNINGSGAPET (PORTER, 1993; KOH & WOO, 1998; FAR, 2006). ............. 18 
FIGUR 7 - PENNINGTVÄTT (ZABYELINA, 2015) ................................................................................................. 29 
FIGUR 8 - PENNINGMASKERING (ZABYELINA, 2015).......................................................................................... 30 
FIGUR 9 – FORMEL (FAR, 2006). ................................................................................................................ 34 
FIGUR 10 - TEORETISKT FALL AV PENNINGMASKERING BASERAD PÅ  (ZABYELINA, 2015; BERGMAN & NEVAREZ, 2006; 

BOWEN ET AL., 2012; BROWN & LOOSEMORE, 2015; JANCSICS, 2018; BRÅ 2007:27) ................................ 39 
FIGUR 11 - TEORETISKT FALL AV PENNINGMASKERING BASERAD PÅ  (ZABYELINA, 2015; BERGMAN & NEVAREZ, 2006; 

BOWEN ET AL., 2012; BROWN & LOOSEMORE, 2015; JANCSICS, 2018; BRÅ 2007:27) ................................ 41 
FIGUR 12 - UTNYTTJANDET AV SKATTEVERKETS KONTROLLMÖJLIGHET (SKATTEVERKET, 2016)..................................... 44 
FIGUR 13 - VISUALISERINGSMODELL .............................................................................................................. 48 
FIGUR 14 – SAMMANFATTNING VISUALISERINGSMODELL .................................................................................... 49 
FIGUR 15 - PROCENTUELL FÖREKOMST AV BYGGFÖRETAG. .................................................................................. 59 
FIGUR 16 - Z-TEST FÖR PROPORTION. ............................................................................................................ 59 
FIGUR 17 - Z-TEST FÖR PROPORTION. ............................................................................................................ 59 
FIGUR 18 - PROCENTUELL ANDEL BYGGBOLAG.................................................................................................. 61 
FIGUR 19 - Z-TEST FÖR TVÅ PROPORTIONER. ................................................................................................... 61 
FIGUR 20 - Z-TEST FÖR TVÅ PROPORTIONER. ................................................................................................... 61 
FIGUR 21 - PROCENTUELL ANDEL SMÅ BYGGBOLAG MED REVISOR. ........................................................................ 63 
FIGUR 22 - PROCENTUELL ANDEL SMÅ BYGGBOLAG MED REVISOR. ........................................................................ 63 
FIGUR 23 - Z-TEST FÖR PROPORTION. ............................................................................................................ 63 
FIGUR 24 - Z-TEST FÖR PROPORTION. ............................................................................................................ 63 
FIGUR 25 - PROCENTUELL ANDEL AV OSANNA FAKTUROR. ................................................................................... 65 
FIGUR 26 - Z-TEST FÖR TVÅ PROPORTIONER. ................................................................................................... 65 
FIGUR 27 - Z-TEST FÖR TVÅ PROPORTIONER. ................................................................................................... 65 
FIGUR 28 - PROCENTUELL ANDEL FALL MED REVISOR. ........................................................................................ 67 
FIGUR 29 - Z-TEST FÖR TVÅ PROPORTIONER. ................................................................................................... 67 
FIGUR 30 - Z-TEST FÖR TVÅ PROPORTIONER. ................................................................................................... 67 
 



 

 98 

10  Bilagor 
10.1 Urval till undersökning 
 

 
  



 

 99 

 
  



 

 100 
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