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Abstract

Sweden has been known to be one of the EU member states that are believed to have not yet 
abolished the statutory audit among smaller joint stock companies within the country. As a 
result, the Swedish government decided to appoint a commission that would produce a 
proposal about abolishing the statutory audit, which would then be in effect from 1 July 2010. 
Hence, if this decision goes ahead it will mean that a huge change would occur during a short 
period of time. However, the commission’s recommendation towards this important decision 
is that the audit should only include joint stock companies with a net turnover at 83 million 
SEK, a balance sheet total at 41,5 million SEK, as well as having 50 employees within the 
company, but fulfilling at least two of these requirements are considered to be sufficient to 
apply for the law to be in place for that particular company.

During this study the aspect of statutory audit from two perspectives was analysed. These 
included interviews with the Swedbank and the Swedish tax authority (Skatteverket). 
The aim of the study was to describe the credit assessment of Swedbank, as well as the 
control process of the tax authority (Skatteverket) with taking into consideration the 
commission’s decision for abolishing the statutory audit and then determine the consequences 
that could arise from the abolishment of this statutory audit. 

Initially the bank has the right to judge the repayment ability of companies in order for the 
credit assessment process to go ahead. This is where the use statutory audit becomes 
significant, as it would help with processing the credit assessment application. 
These days, the bank undertakes a revised information process such as requesting annual 
reports from the companies as part of their credit assessment process. Therefore, the 
abolishment is thought that it could result in a unique change from the bank and the tax office 
perspectives. As the audit is considered to be a form of quality assurance for these two figures 
as it provides them a feeling of security based on the fact that an accountant has previously 
reviewed the information provided to them from the companies. The abolishment would be 
harder and more time consuming for the bank and the tax authority.

Therefore from the results of the study it could be said that the abolishment of the statutory 
auditor can create huge changes within the bank as well as the tax office and this opinion is 
based on the two perspectives as mentioned above. A firm conclusion could not be made as to 
whether it should be abolished or it should be left, as this abolishment has both advantages 
and disadvantages but the final opinion is based on whatever interpretation and understanding 
that the two figures have produced.



Sammanfattning

I Sverige har samtliga aktiebolag revisionsplikt, vilket innebär att en revisor granskar ett 
företags verksamhet. Redovisning och revision tillfredsställer olika informationsbehov för 
företagens intressenter t.ex. bank och skattemyndighet. 

På uppdrag av regeringen har en utredning utförts som föreslår avskaffande av 
revisionsplikten för små aktiebolag. Motivet är att dessa företag skall undvika kostandena för 
revisionsarvode för att uppnå bättre lönsamhet. Om förslaget tillämpas kommer 96 % av 
Sveriges aktiebolag att stå inför frivillig revision. Det råder oenighet kring frågan. En del ser 
det som en framgång, medan andra ser en risk med förslaget. 

Författarna har valt att studera revisionspliktens avskaffande ur två aktörers/intressenters 
perspektiv, Swedbank och Skatteverket. Frågeställningarna är att beskriva Swedbanks 
kreditgivningsprocess och Skatteverkets kontrollprocess samt att förutse konsekvenserna som 
kan uppstå vid avskaffandet. Empirin bygger på en kvalitativ ansats, där lämpliga personer 
från både aktörerna intervjuats.  Sekundär data har använts för att öka förståelsen och för att 
sätta det i förhållande till empirin. 

Banken kräver underlag vid kreditbedömning. Underlagen utgör en grund för analys och 
beslut. Reviderad årsredovisning och revisorns underteckning är viktiga faktorer som utgör en 
kvalitetsstämpel för banken. 

Skatteverket strävar efter att företag lämnar in korrekta inkomstdeklarationer. Med hjälp av 
olika kontroller görs ett urval av deklarationer, vilket granskas ytterligare. Även här uppfyller 
revisorn en funktion. Reviderade årsredovisningar är ett sätt att få korrekta 
inkomstdeklarationer, vilket minskar tiden för kontrollprocessen. 

Efter avskaffandet tror Swedbank och Skatteverket att det skall uppstå förändringar. Båda har 
konstaterat att handläggningen blir tids - och kostnadskrävande. Vidare har varje aktör 
resonerat kring förändringar utifrån dennes perspektiv. Vad som författarna har framställt
bygger på tolkningar och förståelse då förslaget inte har genomförts än.



Förkortningar

ABL Aktiebolagslagen

BFL Bokföringslagen

EG Europeiska gemenskapen 

EU Europeiska unionen  

FAR/SRS Branschorganisation för revisorer och rådgivare

RNL Revisionslagen 

SOU Statens offentliga utredningar

RR Resultaträkning

BR Balansräkning
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1 Inledning

I detta kapitel presenteras uppsatsens forskningsområde, frågeställning, syfte och 
avgränsning.  

1.1 Bakgrund 

Aktiebolag kännetecknas av att aktieägare inte bär bolagets skulder. Därför är det av stor 
betydelse att bolagets resultat och ekonomiska ställning redovisas för omvärlden på ett 
korrekt sätt. Ett bolags omgivning består av intressenter som kreditgivare och leverantörer. 
Dessa måste kunna lita på den ekonomiska informationen som bolaget lämnar. Därför skall en 
revisor kontrollera bolagets verksamhet. Revisions syfte är att skapa trovärdighet för den 
ekonomiska informationen som ett bolag lämnar. Detta är en viktig förutsättning för att 
näringslivet ska fungera på ett effektivt sätt.1

FAR:s definition av revision är att kritiskt granska, bedöma och uttala sig om redovisning och 
förvaltning.2 Idag ska alla företag ha minst en oberoende revisor.3 Aktiebolag är en 
företagsform som avslutar bokföringen med en årsredovisning som granskas av revisor.4  

Syftet5 med revision i aktiebolag är att i enlighet med god revisionssed kontrollera bolagets 
årsredovisning, bokföring samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning. 

Granskningen av företagets bokföring, årsredovisning och företagsledningens förvaltning 
avslutas med en revisionsberättelse6 som innehåller:
 Uttalande om att årsredovisningen upprättats enligt lag.
 Uttalande om ansvarsfrihet för styrelseledamöter.
 Uttalande om fastställande av resultat- och balansräkningen.
 Uttalande om förslag till vinstdisposition. 

Idag diskuteras om att avskaffa revisionsplikten för små aktiebolag i Sverige. Det vill säga att 
små aktiebolag slipper anlita en revisor som kontrollerar den ekonomiska informationen. 
Frågan är vad detta har för konsekvenser, vad det innebär för små aktiebolag och dess 
intressenter. 

Många undersökningar har gjorts inom det nya förslaget bl.a. studenter på 
högskolor/universitet och organisationer. Detta för att kunna förutse resultatet av 
revisionspliktens avskaffande i Sverige som har haft revisionsplikt sedan år 19837. 

                                                
1Moberg Krister, 2006, s.34.
2 FAR:s Revisionsbok, 2002, s.13. 
3 3 § RNL (1999:1097).
4
6 kap. 1 § BFL.

5 9 kap. 3 § ABL.
6 9 kap. 5 § 1 st. ABL.
7Allt om revision, Bör revisionsplikten avskaffas eller behållas?
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1.2 Problemdiskussion

Olika länder står i kontakt med varandra och detta för med sig gemensamma regler som 
tillgodoser ländernas intresse. EU är ett resultat av sådana gemensamma intressen mellan 
länder, där Sverige är ett av länderna. För medlemmarna innebär det anpassningar och 
samverkan emellan.8 Enligt EG-rättens fjärde direktiv får medlemsländerna själva välja 
mellan att avskaffa eller behålla revisionsplikten för små aktiebolag. Sverige räknas bland de 
få länder i unionen som har revisionsplikt. I Norden har också denna plikt börjat upphävas. 
Danmark och Finland har under senaste åren avskaffat denna reglering för små aktiebolag.9

En utredning har utförts (utgiven 3 april, 2008) angående slopandet av revisionsplikten för 
aktiebolag. Den föreslår att aktiebolag inte är skyldiga att ha en kvalificerad revisor. 
Dessutom skall mandattiden för revisorn i ett företag kortas ner till 1 år från tidigare 4 år. 
Detta kommer nog att gälla så kallade små aktiebolag, det vill säga bolag med högst 50 
anställda, omsättning för 83 miljoner och balansomslutning på 41,5 miljoner. Det innebär att 
bara 4 % av Sveriges aktiebolag behåller revisionsplikten, medan resterande 96 % slipper den. 
Drivkrafterna bakom förslaget är att gynna små aktiebolag genom kostnadsbesparingar för 
revisionsarvode och på så sätt bli konkurrenskraftiga. Går förslaget igenom, kommer det att 
tillämpas 1/7 2010.10

Den externa redovisningens syfte är att tillhandahålla viktig information för intressenterna. 
Informationen används till beslut för olika ekonomiska frågor. En intressent är banken. Den 
har primärt behov av extern redovisning som hjälper till att bedöma ett företags förmåga att 
återbetala.11 Den informationen är giltig och pålitlig eftersom en utomstående revisor har 
granskat den. Dessutom är den lätt tillgänglig.12

En annan intressent är skattemyndigheten. Den är en förvaltningsmyndighet som utför bland 
annat skattekontroller av företag. Redovisningen är ett sätt att kontrollera företag och se om 
dessa har fullgjort sina skyldigheter.13

I ett remissvar avstyrker Skatteverket utredningens huvudförslag att ta bort revisionsplikten 
för små aktiebolag. Revisionen har en stor funktion för att hindra fel och fusk i inkomst- och
skattedeklarationerna. Slopandet kan leda till att avsiktliga och oavsiktliga fel ökar.  Även om 
detta förslag tillämpas, måste revisionen ersättas med andra åtgärder. Strävan är att behålla en 
hög redovisningsstandard som motverkar skattefel. Åtgärderna kan medföra merarbete för 
skatteverket, vilket i sin tur behöver utökade resurser.14

I en debattartikel i Dagens Industri säger Dan Brännström, generalsekreterare i FAR SRS, att 
”det blir en stor smäll som skapar oreda och krångel och jag tror att det kan bli en onödigt 
kaotiskt övergång från revisionsplikt till frivillig revision”. Han säger också att bankerna 
måste se över sina rutiner vid kreditgivning och skatteverket måste se över sina
kontrollrutiner.15

                                                
8 Hydén Håkan, 2001, s.54-55. 
9 Allt om revision, Bör revisionsplikten avskaffas eller behållas?
10Regeringen, Avskaffande av revisionsplikten för små företag, SOU 2008:32.
11 SNN, 2007, s.18. 
12 Bruns Volker, s.142. 
13 Skatteverket, Allmänt om Skatteverket. 
14 Skatteverket, Skatteverkets yttrande, 2008-06-23. 
15 Dagens Industri, Revisorerna hotas av utslagning. 
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Sammanfattningsvis har revisorn en viktig roll, både för bank och statliga myndighet. 
Informationen som revisorn ger om företaget är viktig för kreditbedömning och utgör en 
lättnad för Skatteverket att kontrollera en verksamhet. Utifrån denna diskussion har 
författarna bestämt sig att studera avskaffandet av revisionsplikten. Författarna utgår ifrån en 
banks (Swedbank) och en statlig myndighets (skatteverket) synvinkel.

1.3 Problemformulering

Uppsatsen inriktar sig på att studera förslaget på avskaffandet av revisionsplikten ur två 
aktörers perspektiv, genom att ställa följande frågor: 

 Hur kommer Swedbanks kreditgivningsprocess att förändras vid revisionspliktens 
avskaffande?

 Hur kommer skatteverkets kontrollprocess att förändras vid revisionspliktens 
avskaffande?

1.4 Syfte

Syftet är att presentera hur Swedbanks kreditgivningsprocess och skatteverkets 
kontrollprocess går till i dagsläget. Samt förutse förändringar i kreditgivnings- och 
kontrollprocessen vid revisionspliktens avskaffande.

1.5 Avgränsningar 

Avgränsningen avser intervjuer med respondenter från Swedbank och Skatteverket som finns 
på följande kontor: 

Swedbank: 
 Stockholm, Hamngatan 31, (Två respondenter).
 Stockholm, Kreditstaden, Regeringsgatan 19, (En respondent).
 Skåne, Koncernstab kredit, (En respondent).

Skatteverket: 
 Huvudkontor i Stockholm, Solna, (Tre respondenter).
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2 Metod 

Här redogörs tillvägagångssättet för insamlingen av data och motiv till vald metod.

2.1 Val av metod

Författarna har varit i kontakt med Swedbank och Skatteverket samt berättat om uppsatsens 
forskningsfråga. Utifrån detta har rekommenderats ett antal respondenter med tillräcklig 
kunnighet om detta ämne. Uppsatsen består av primär och sekundär data. 
Primär data bygger på kvalitativa intervjuer och utgör kärnan i uppsatsen. Intervjuerna har 
varit av två typer:
Personlig intervju: Ett antal personliga intervjuer har genomförts med anställda på Swedbank 
och Skatteverket. Det var tre respondenter från Swedbank: Bo Eriksson (kreditchef), Peter 
Westerlund (företagsrådgivare), Per Eliasson (kreditanalytiker) och en respondent från 
Skatteverket: Lars Osihn (funktionsansvarig). 

Intervju via e-post: På grund av anställdas omständigheter, rekommenderade de denna typ av 
intervju. De fick frågeformuläret via e-post och svaren har mottagits på samma sätt. Det var 
en respondent från Swedbank: Uno Persson (Kreditanalytiker) och två respondenter från 
Skatteverket: Annette Dahlberg (verksamhetsutvecklare), Lena Pålsson (rättslig specialist 
redovisningsfrågor). 

Sekundär data är bl.a. böcker, Internet, utredningar och lagboken. Dessa har bidragit med 
betydelsefull information som kompletterar primär data. 

2.2 Motiv till vald metod

En kvalitativ ansats (primär data) är mer lämplig i denna uppsats. Anledningen är att djupa 
diskussioner behövs för att förstå fenomen och processer. Det är ingen undersökning om 
statistiska förhållanden, utan mer om vad valda aktörer anser om en framtidsfråga. Därför 
bygger också uppsatsen på tolkningar och förståelse. 

Litteraturläsning hjälpte författarna att utöka sin kunskap om diskussionsområdet. Detta för 
att formulera relevanta frågor med koppling till problemformuleringen och syftet. Två typer 
av frågeformulär utformades (se bilaga 1 och 2), ett till Swedbank och ett till Skatteverket. 
Frågeformulären innehöll öppna frågor, det vill säga respondenterna fick svara fritt.

Intervjuerna har gjorts med kunniga respondenter inom forskningsområdet. Dessutom 
formulerades frågorna med tanke på att vara begripliga och därtill minska missförståndet.  
Vid de personliga intervjuerna har författarna försökt att följa frågorna i frågeformuläret och 
inte falla utanför det. Avsikten var att ingen stor avvikelse skulle uppstå mellan personlig 
intervju och intervju via e-post. 
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3 Teoretisk referensram

Kapitlet presenterar aktiebolagets kännetecken, kreditbedömningsprocessen, skatteverkets 
arbetssätt och revisionens betydelse . 

3.1 Vad kännetecknar ett aktiebolag?

Människor samverkar ofta i privaträttsliga rättsfigurer som brukar benämnas som 
associationer. Dessa bygger vanligtvis på ett avtal mellan de samverkande personerna för ett 
gemensamt ändamål. Associationerna delas in i två kategorier, bolag och föreningar. Bolag 
kan vara enkla bolag, handelsbolag, kommanditbolag och aktiebolag. Föreningar kan vara 
ekonomiska föreningar och ideella föreningar.

Aktiebolag är den vanligaste och populäraste associationsformen i Sverige. Vad som 
kännetecknar ett aktiebolag är:
 Juridisk person: Ha rättigheter och skyldigheter. 
 Begränsat ansvar: Inget personligt ansvar för bolagets skulder. 
 Beslutsorganisation: Bolaget är en juridisk person och måste ha en beslutsorganisation. 
 Majoriteten beslutar: Ett stort inflytande för den som har många röster. 
 Viss form av självständighet: Styrelsen måste beakta bolagets intresse. 
 Fri överlåtelse av aktier: Möjlighet att överlåta aktier. 

Ett aktiebolag har fyra bolagsorgan. Det är bolagsstämma, styrelse, VD och revisorer. Alla 
bolag måste ha stämma, styrelse och revisor. För publika bolag gäller att ha bolagsorganet VD 
medan för privata bolag är det frivilligt.

            Figur 1: Bolagsorganen16

Bolagsstämma består av aktieägare och är det högsta bolagsorganet. Styrelsen svarar för 
bolagets organisation och förvaltningen av dess angelägenheter . 
Verkställande direktör sköter den löpande förvaltningen i enlighet med styrelsens riktlinjer 
och anvisningar . Här menas att VD fattar dagliga beslut för att verksamheten skall fungera. 
Enligt 9 kap. 1 § ABL måste ett aktiebolag ha minst en revisor. Revisorns uppgift är att 
granska den information som utges av bolaget.17

                                                
16Moberg Krister, 2006, s. 27. 
17 Moberg Krister, 2006, s. 23, 24, 27-30. 
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3.2 Intressentmodellen

Den externa redovisningens syfte är att förmedla information om ett företags ekonomi. 
Informationen är användbar av olika intressenter vid beslutsfattande. Intressenterna är: 
Aktieägare: Informationen från redovisningen används för att få en blick om hur det går för 
företaget och om det verkligen är ett investeringsobjekt. 
Kreditgivare: Här används informationen som en slags hjälpmedel, för att bedöma om 
företaget kommer att kunna betala amortering och ränta. 
Leverantörer: Att få en bild om risken hos företaget d.v.s. att kunna se om företaget kan betala 
sina förpliktelser. Alltså likviditeten, som analyseras genom nyckeltal. 
Kunder: Genom redovisningsinformation får kunder en bild om ett företags förmåga att 
överleva på lång sikt. Detta för att ha en långsiktig relation med företaget. 
Anställda: De är intresserade av om företaget/arbetsgivaren har möjligheter att betala löner 
eller att erbjuda arbetstillfällen. 
Statliga myndigheter och samhället i övrigt: Det kan vara skattemyndigheter och konkurrenter 
som är intresserade av ett företags redovisning.18

3.3 Banker 

Banker erbjuder många tjänster t.ex. finansiering till företag. De erbjuder investeringskredit 
och rörelsefinansiering. Investeringskredit innebär att företag lånar pengar för investering/- ar 
t.ex. köp av en utrustning. Med rörelsefinansiering menas att ett företag lånar pengar för att 
klara av variationer i likviditeten. Ett exempel på ett likviditetsproblem är att företaget under 
en viss period har haft stora utbetalningar och kundfordringar som inte förefallit än. 
Staten kontrollerar banker genom bankrörelselagen. Lagen reglerar det mesta av bankernas 
verksamhet bl.a. utlåning av kapital. Bankerna har rätt att förvalta pengar åt privatpersoner 
och företag. Därför är det viktigt att inte ta stora risker så att spararnas insatta kapital inte 
förloras. För att minska risker har banker utarbetat en hård kreditpolicy. En kredit beviljas inte 
på vad man tror, utan starka grunder måste finnas för att godkänna den. 

3.3.1 Återbetalningsförmåga och säkerheter

Två faktorer värderas vid kreditgivning, nämligen återbetalningsförmåga och säkerhet. 
Återbetalningsförmåga innefattar att låntagaren måste kunna betala tillbaka lånet i form av 
amortering och ränta. Säkerhet ökar bankens möjligheter att få tillbaka utlånat kapital även 
om kunden har svårighet med återbetalningen. Det finns två typer av säkerhet. Den ena är 
realsäkerheter som är fysiska objekt med ett värde och kan säljas. Exempel på realsäkerheter 
är pantbrev i fastighet och företagsinteckning, en inteckning i all företagets egendom. Den 
andra är namnsäkerheter och det är olika former av borgensförbindelser. Det betyder att en 
eller flera personer står som betalningsskyldiga om inte låntagaren betalar sin skuld.19

                                                
18 Sundgren Stefan, Nilsson Henrik, Nilsson Stellan, 2007, s.18-24.
19 Garmer Fredrik, 2004, s.13-14.
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3.4 Analys av företag vid kreditbedömning

En kreditbedömning ska syfta till att bedöma ett företags återbetalningsförmåga. Och för att 
bedöma denna återbetalningsförmåga görs ett antal analyser som delas upp i:
 Affärsidé
 Resursanalys
 Omvärldsanalys
 Ekonomisk analys
Det är av betydelse att bedöma ett företags förmåga att betala amortering och ränta. Och 
säkerhet som ställs till kreditgivarens förfogande skall inte vara avgörande för 
kreditbeviljandet. 

Affärsidén är viktig. Därför ska den vara väl definierad som beskriver behovet som företaget 
avser uppfylla på marknaden. Den ska även avspegla företagets marknad i flera dimensioner 
med avseende på kundernas behov och företagets möjlighet att tillfredsställa behovet.

Resursanalys omfattar ledning, ägare, styrelse, och organisation m.m.
Ledningen: Den har en stor roll i ett företag. Det är viktigt att den har kompetens samt leder 
alla medarbetarna mot samma mål. Därför kan en bra företagsledning förvandla ett dåligt 
företag till ett bra företag och tvärtom. 
Ägare: Det kan vara en nackdel med flera delägare. Anledningen är att det tar längre tid för en 
beslutsprocess som i sin tur leder till att allt försvåras. Företagets likviditet påverkas alltså på 
ett negativt sätt.
Verksamhet: Omsättningen i ett företag kan delas upp i olika produkter och marknader. Det 
underlättar att få en uppfattning om företagets verksamhet. Detta i sin tur underlättar analys av 
företaget. Kreditbedömare ska vara uppmärksam på att företaget har ett starkt grepp om sin 
kärnverksamhet. 
Organisation: Företagets organisationsplan ger en bra överblick om företagets struktur. Med 
hjälp av den kan nyckelpersoner inom företaget presenteras. Dessutom hjälper den att se 
antalet anställda i varje personalkategori.  
Produkter - produktion: Kreditgivare måste ha kännedom om produkts fördelning mellan 
produkter och produkt sortiment. Man måste även känna till vilken/vilka produkter som 
genererar dagens försäljningsintäkter. För att få en närmare relation och en känsla för 
företaget är det absolut viktigt att besöka företaget. 

Omvärldsanalys utgår ifrån företagets kunder, marknad/- er samt konkurrenter. 
Kunder: En anställd på ett företag skall ha kunskap om sitt företags kunder, samt att känna 
ansvar för den produkt som säljs.
Marknad: Tillväxtmöjligheter inom samma marknad är beroende av marknadens tillväxt och 
vilken marknadsandel företaget har. Om företaget är redan dominerande och har stor 
marknadsandel är det svårare att växa ytterligare.
Konkurrenter: En bedömning av företagets konkurrenssituation ska ingå i företagets analys. 
För att bedöma företagets framtidsmöjligheter måste man känna till antal aktörer på 
markanden, eller om marknaden domineras av någon eller några företag

Den ekonomiska analysen består av förvaltningsberättelse, revisionsberättelse, nyckeltal, 
resultat- och balansräkning.
Förvaltningsberättelse: Här hittar man värdefull information som inte ingår i resultat- och 
balansräkningen, samt är till stor nytta för företaget.
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Resultaträkning: Här framgår företagets intäkter och kostnader under en viss period och 
därefter se om det är ett överskott/underskott.
Balansräkning: Ur balansräkningen kan företagets ekonomiska ställning utläsas. Den hjälp att 
se företagets tillgångar och hur de har finansierats genom fördelningen av eget och 
främmande kapital. 
Revisionsberättelse: Den är en bekräftelse på att företagets resultat och finansiella ställning 
har granskats så att de ger en rättvisande bild av verksamheten. Denna har en stor betydelse 
för en kreditbedömare. Dessutom ska den inte innehålla anmärkningar och att den är 
undertecknad.
Nyckeltal: Olika nyckeltal används i olika sammanhang. Anledningen är att nå en bättre bild 
av företagets ekonomiska ställning och resultatutveckling, som i sin tur ger en vägledning för 
beslut avseende framtiden. Nyckeltalen ger både direkt bild av företaget vid ett tillfälle och en 
beskrivning av dess utveckling. Några exempel är bruttomarginal, soliditet och räntabilitet på 
totalt kapital.20

3.5 Kassaflödesanalys

Utöver ovannämnda analyser finns det ytterligare analyser som upprättas vid 
kreditbedömningen. En vanlig förekommande analys är kassaflödesanalys. Den baseras på in-
och utbetalningar och är ett viktigt komplement till resultat- och balansräkningen. Den ger 
information om ett företags likviditet, kapitalbindning, hur verksamheten har finansierats och 
vilka investeringar som gjorts. Analysen delas sin i tre kategorier: 
Den löpande verksamheten: Företagets huvudsakliga intäkter och kostnader.
Investeringsverksamheten: In- och utbetalningar i samband med investering.
Finansieringsverksamheten: In- och utbetalningar i samband med finansiering. 21

                                                
20 Svedin J, 1992, s.24-46. 
21

Sundgren Stefan, Nilsson Henrik, Nilsson Stellan, 2007, s. 301, 304-311. 
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3.6 Skatteverkets arbetssätt

Skatteverket är en förvaltningsmyndighet för skatt, folkbokföring och bouppteckningar.22

Verket är uppdelat i sju skatteregioner med ett storföretagsskattekontor och ett huvudkontor i 
Solna. 
Grundläggande bestämmelser om skattekontroll som avser bl.a. inkomstskatt finns bl.a. i 
lagen (2001:1227) om självdeklarationer och kontrolluppgifter samt 3 kap. i taxeringslagen 
(1990:324). I 14 kap. skattebetalningslagen (1997: 483) finns det bestämmelser om 
skattekontroll som avser mervärdeskatt, arbetsgivaravgifter, avdragen källskatt, F-skatt och 
punktskatt. 
Företag har som skyldighet att lämna självdeklarationer, kontrolluppgifter och 
skattedeklarationer enligt fastställda formulär. Materialet lagras elektroniskt och avancerade 
bearbetningar görs för att kartlägga skatteundandraganden. 
Skattekontrollen består av två delar, en grundkontroll och en utökad kontroll. 
Grundkontrollens syfte är att deklarationer har fyllts i och saknade uppgifter skall efterfrågas. 
En utökad kontroll utgörs av skrivbordsgranskning och taxerings- eller skatterevision. 
Revision skall genomföras för att kontrollera att deklarationer och andra förpliktelser 
fullgjorts fullständigt, enligt lagen om självdeklarationer och kontrolluppgifter.23

Här nedan redovisas några paragrafer i lag om självdeklaration och kontrolluppgifter samt 
taxeringslagen. Reglerna bestämmer det mesta av Skatteverkets arbetssätt.24

3.6.1 Lag om självdeklarationer och kontrolluppgifter

 2 kap. 
1 § Självdeklaration lämnas som allmän självdeklaration eller särskild självdeklaration. 
Allmän själv deklaration lämnas av fysiska personer och dödsbon. Särskild självdeklaration 
lämnas av juridiska personer än dödsbon. 
 Lag (1999:265).
7 § Särskild självdeklaration skall lämnas av aktiebolag m.m. 
 3 kap. 

1 § En självdeklaration skall innehålla:
- nödvändiga identifikationsuppgifter
- uppgifter om de intäktsposter och kostnadsposter som skall hänföras till respektive 

inkomstslag 
- uppgifter om de allmänna avdrag som den skatteskyldige har rätt till, 
- uppgifter om den skatteskyldiges tillgångar och skulder vid beskattningsårets utgång 

under förutsättning att hans eller, om han skall samskattas med någon, deras 
sammanlagda skattepliktiga förmögenhet enligt lagen (19997:323) om statlig 
förmögenhetsskatt överstiger fribeloppet enligt 19 § den lagen

3.6.2 Taxeringslag (1990: 324)

 1 kap.
1 § Denna lag gäller vid fastställelse av underlaget för att ta ut skatt eller avgift enligt: 

- Inkomstskattelagen m.fl. 

                                                
22 Skatteverket, http://www.skatteverket.se/omskatteverket/allmantomskatteverket.4.906b37c10bd295ff4880004337.html
23 Avskaffandet av revisionsplikten för små företag, SOU 2008: 32
24 Sveriges rikes lag, 2005
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 2 kap. 
1 § Skatteverket ansvarar för taxeringsarbetet i landet. Vid Skatteverket finns skattekontor. 
Vid varje skattekontor finns en skattenämnd. 
2 § Beslut i taxeringsärende fattas av Skatteverket. 
 3 kap. Utredning i taxeringsärenden. 
1 § Skatteverket skall se till att ärendena blir tillräckligt utredda. 
5 § Skatteverket får förelägga den som är eller kan vara skattskyldig att lämna uppgift, visa 
upp handling eller lämna över en kopia av handling som behövs av att uppgifterna i hans 
självdeklaration är riktiga eller annars för hans taxering. 
7 § Om några uppgifter i en självdeklaration behöver kontrolleras genom avstämning mot 
räkenskaper, anteckningar eller andra handlingar, får Skatteverket komma överens med den 
skatteskyldige om att sådan avstämning skall göras vid besök hos honom eller vid annat 
personligt sammanträffande. 
8§ Skatteverket får besluta taxeringsrevision för att kontrollera att deklarations- och annan 
uppgiftsskyldighet enligt lagen (2001:1227) om självdeklarationer och kontrolluppgifter 
fullgjorts riktigt och fullständigt eller att förutsättningar finns att fullgöra uppgiftsskyldighet 
som kan antas uppkomma. 
Ett beslut om taxeringsrevision skall innehålla uppgift om ändamålet med revision och om 
möjligheten att undanta handlingar och uppgifter enligt 13 och 14 § §. 

3.7 Revisionens betydelse

En studie25 har genomförts med banker som utgångspunkt och följande resultat har 
presenterats. Redovisningsinformation utgör en väsentlig bedömningsgrund och dess kvalitet 
är avgörande för om företag beviljas lån eller inte. Årsredovisningar och företagsintern 
redovisningsinformation hämtas alltid/ofta in för bedömningen av små och medelstora 
företag, nya och befintliga kunder. En ren revisionsberättelse är en förutsättning för 
kreditvärdighetsbedömningen. Vilken revisor/revisionsbyrå företagen anlitar, ökar också 
tillförlitligheten. Kreditgivarna anser att årsredovisningen är tillräckligt bearbetad. En viss 
bearbetning behövs men den bearbetningen utförs av banken för analys. 

Det råder oenighet kring avskaffandet av revisionsplikten. Argument för och emot förslaget 
kolliderar mot varandra. Revision innebär en samhällsekonomisk kostand, men den har sina 
positiva effekter för samhället. Om revisionsplikten avvecklas, försvinner alltså dessa positiva 
effekter. 26

FAR/SRS utförde en studie27 för att se välfärdseffekten av en upplösning. Det visar sig att 
avskaffandet handlar om att kostnaderna för revision flyttas från de små aktiebolagen till 
skattebetalarna. Därmed ökas välfärden för dessa små bolag. 
En ytterligare effekt är ökande av externa samhällsekonomiska kostnader för kvalitetssäkring. 
Dessa kan vara kostnader för kontrollåtgärder eller transaktionskostnader för aktieägare och 
banker m.fl.
Bolagets ledning har ansvaret för att bolaget sköts på ett lagligt sätt. Revisorn granskar att 
bolaget har följt sina förpliktelser. Alltså om revisorns roll avskaffas är det ledningen/bolaget 
som tar över ansvaret för den kvalitetssäkring som revisorn ger idag.

                                                
25 Svensson Birgitta, 2003, s. 154, 166.
26 ECON-rapport nr 2007-092, s. 1.
27 ECON-rapport nr 2007-092, s. 5,28, 33-34, 37-38.



11

4 Resultat

I detta kapitel sammanställs respondenternas svar. Först tas upp en nulägesbeskrivning, 
bankens kreditgivningsprocess och Skatteverkets kontrollprocess. Samtidigt framställs 
förändringarna med samband av revisionsavskaffandet.

4.1 Swedbank

4.1.1 Kort fakta

Swedbank grundades 1820 som Sveriges första sparbank. Banken har totalt nio miljoner 
privatkunder och 530 000 företagskunder, där den har sin verksamhet. Den har mer än 430 
kontor i Sverige, 300 kontor i de baltiska länderna och 190 kontor i Ukraina. Koncernen finns 
även i Köpenhamn, Helsingsfors, Kaliningrad, Luxemburg, Marbella, Moskva, New York, 
Oslo, Shanghai, St. Petersburg och Tokyo. 

Banken vision är: ”Vi vill vara den ledande finansiella institutionen på marknaden där vi är 
verksamma.” Med den ledande menar banken: Den högsta kundtillfredsställelsen, den bästa 
lönsamheten och den mest attraktiva arbetsgivaren.28

4.1.2 Swedbank i Sverige

Organisationen är uppdelad i fyra regioner, som vardera omfattar runt tio stycken 
rörelseområden (RO). Varje RO har en chef som ansvarar för hela rörelseområdet och en 
kreditchef som bevakar kreditportföljen. Inom varje RO finns det ett antal bankkontor som 
har varsin chef. Beroende på hur kontorsstrukturen ser ut i området, finns det en eller flera 
företagsavdelningar av högst varierande storlek.

4.1.3 Kreditpolicy

En kreditgivning skall baseras på bankens kreditpolicy som består av sju grundstenar: 
 En analys av kundens ekonomiska ställning och återbetalningsförmåga.
 Förståelse av affären (Vad håller kunden på med).
 Affärsmannaskap (Rätt affär med rätt kund).
 Ändamålet med krediten skall klart framgå.
 Balanserad risk (Banken ska ha koll på omvärlden).
 Uthållig lönsamhet (Långsiktiga relationer.)
 Miljö och etik (Ingen finansiering i verksamheter som påverkar miljön negativt).

Det blir inte komplicerat att ta kreditpolicy punkt för punkt. Enligt banken går det i de flesta 
fall att leva upp till den. Om ett kreditärende inte uppfyller någon av punkterna är det av 
betydelse att ifrågasätta det. Grundregeln är att banken avstår från ett kreditbeviljande.  

                                                
28 Swedbank, Om Swedbank.



12

4.2 Kreditgivningsprocess

                  Figur 2: Kreditgivningsprocess29

Processen börjar med att ett företag (kund) tar kontakt med ett av Swedbanks kontor. Därefter 
ansöker kunden om kredit som avser investeringar t.ex. köp av nya maskiner eller fastighet. 
På kontor arbetar ofta ett antal företagsrådgivare. De har kontinuerlig kontakt med kunden 
och handlägger kreditärendet med denne. Om hjälp behövs angående vissa frågor, vänder 
företagsrådgivare sig till företagschef, produktspecialist, kreditanalytiker eller annan person 
med lämplig kompetens. 

För att kunna handlägga ett kreditärende krävs det underlag som är avgörande för 
kreditbeslutet. De som ofta efterfrågas är: Affärsidé, ledning, ekonomisk information, 
marknad, interna/externa kunder och investeringskalkyl m.m. För ett nystartat företag krävs 
det ofta underlag om affärsidén, ledningens kompetens, vad det är för marknad och 
budgeterade resultat- och balansräkning. Om företaget redan är kund hos banken är det viktigt 
att ha upplysningar om hur detta skött sig när det gäller återbetalningar. Om företaget är en ny 
kund är det viktigt att samla in information om anmärkningar. 

När underlag har samlats in, analyseras dessa för att utgöra en beslutsfaktor. Analysen avser: 
 Affärsidé: Är det bra eller mindre bra affärsidé?
 Resursanalys: Hur ser verksamheten ut, vad det är för produkt och vem är ägaren?

Det måste finnas ett förtroende för ägare och ledningen. Saknas detta avstår banken från 
affärer med kunden, även om de ekonomiska förutsättningarna uppfylls.

 Omvärldsanalys: Hur ser marknaden ut, vilka är kunderna och konkurrenterna? 
 Ekonomisk analys: En analys av resultaträkning, balansräkning, revisionsberättelse och 

nyckeltal.
Resultaträkning och Balansräkning: Dessa två rapporter innehåller ekonomisk information 
om företagets situation i dagsläget. Framförallt tittar banken på resultat efter finansiella 
poster. Resultatmåttet används för att veta om ett företag klarar av en ytterligare skuld. 
Revisionsberättelse: Den innehåller kommentarer om företagets bokföring. Det som revisorns 
har uttalat i berättelsen kan skapa trovärdighet för banken. 

Nyckeltal: För att få en djupare information om företaget beräknas vissa nyckeltal. Det 
innebär att poster från RR och/eller BR sätts i relation till varandra, där kvoten utgör viktig 
information. Det finns olika nyckeltal beroende på bransch och företagets ekonomiska 
                                                
29 Författarnas egna ritningar utifrån primär data.
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ställning. I samtliga fall tittar banken givetvis på nyckeltalens utveckling och gör om möjligt 
jämförelser med branschen. De vanliga nyckeltalen är: 
 Omsättning.
 Bruttovinstmarginal, så kallad täckningsbidrag.
 Resultat före avskrivningar i förhållande till omsättningen.
 Resultat efter finansnetto.
 Avkastning på totalt kapital.
 Soliditet.
 Kassalikviditet.
 Rörelsekapital i förhållande till omsättningen.
 Omsättningen av lager.
 Kundfordringarnas liggetid.
 Kapitalomsättningshastighet.
 Omsättningen per anställd.

Beslut fattas efter att företagsrådgivaren har gått igenom och analyserat all underlag. Då 
lägger företagsrådgivaren fram en egen tillstyrka/avstyrka av bedömningen. Därefter fattas 
kreditbeslutet i någon instans beroende på kundens engagemang/lånebelopp. Under hela 
kreditprocessen är företagsrådgivaren i normalfallet den föredragande.

4.3 Förändringar i samband med revisionspliktens avskaffande

4.3.1 Osäkerhet

Att ha en auktoriserad revisor som granskar företagets ekonomiska ställning och därefter 
skriver under, innebär många fördelar för ägaren och företagets intressenter. En fördel är att 
den utgör en kvalitetsstämpel som ger en verklig bild av företaget. Kvalitetsstämpeln kommer 
att försvinna (gäller dock för företag som väljer bort revisorn), som i sin tur skapar osäkerhet i 
innehållet. Det blir svårt att bedöma värdet av informationen i de finansiella rapporterna, om
den är korrekt eller innehåller en viss opålitlighet. 

4.3.2 Positiv/negativ

Det finns olika synpunkter om avskaffandet av revisionsplikten. Enligt kreditanalytiker Per 
Eliasson, är det positivt med avskaffandet. Det nya förslaget är en möjlighet att banken får en 
ännu närmare relation och en bättre anpassning till kunden. 
Peter Westerlund (företagsrådgivare), Bo Eriksson (kreditchef), och Uno Persson 
(kreditanalytiker), menar däremot att det är negativt. En motivation är att den reviderade 
boksluten utgör en del av analysen vid kreditbedömningen. Dessutom kan slopandet medföra 
osäkerhet och otillförlitlighet i de finansiella rapporterna.  

4.3.3 Tids - och kostnadskrävande

Utifrån Swedbanks synpunkt blir det mer komplicerat att bedöma oreviderade finansiella 
rapporter. Antal krediter påverkas inte, däremot blir det en längre process att bearbeta på 
grund av sämre underlag. Det blir alltså mer tidskrävande, vilket ökar kostnaderna. Men 
Swedbank upplever ingen oro för dessa kostnader, eftersom i slutändan är det kundens
räkning som belastas. Det innebär att kunden drabbas negativt. Det är ingen önskan för 
banken att belasta kunden. Strävan är att kunden inte ska märka någon skillnad efter 
avskaffandet.
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4.3.4 Möjliga åtgärder inför revisionsavskaffandet

Swedbank har inte än verkställt några planer som ska gälla i fall den nya reformen införs. Ett 
första steg har uträttats genom att skicka information om förändringen till sina medarbetare. 
Banken avvaktar tills förslaget genomförs, därpå se kundens reaktion och utifrån det agera. 
Trots att det inte har gjorts några stora planer, finns det spekulationer över några åtgärder som 
kan gälla längre fram. Svårigheter kan uppkomma om övergång till de nya reglerna inträder. 
Det sker kontinuerliga förändringar som beror på att landet skall anpassa sig till vad som 
gäller i de flesta andra EU-länder.

Samma underlag ska troligen krävas precis som i dag. Däremot förväntas det att nya 
hjälpmedel, modeller och andra varianter utvecklas, för att sedan tillämpas i 
kreditbedömningen. Idag besöker banken sina kunder i avsikt att ha mer kännedom om sina 
kunder. Beslutsfattarna bl.a. chefen och rådgivaren möter styrelsen/ledningen. Det görs även 
besök i produktionsavdelningen för att få en närmare blick om den löpande verksamheten. En 
åtgärd inför förändringen kan vara att utöka antal besök hos företag jämfört med tidigare. 
Anledningen är att se om kunden verkligen lever upp till den nivån som denna själv påstår. 

Effekten av upplösningen skulle vara en osäkerhet i bokslutsinnehåll. En ytterligare åtgärd 
man har grubblat över är att fordra periodbokslut, som underlättar uppföljningen av 
verksamheten på ett enklare och bättre sätt. Men i vissa fall kan behov av separata värderingar 
göras t.ex. att titta på kundfodringar, varulager och inventarier.

Ett alternativ som kan tänkas vara en åtgärd är att ställa högre säkerheter. Men det råder 
troligtvis tveksamhet i denna punkt. Det väsentliga för banken är ju återbetalningsförmågan 
och inte att förlita sig på säkerhet som en garanti. Bolagens styrelser är skyldiga att ge en 
rättvisande bild av verksamheten. Då bokföringslagen gäller även i framtiden.

Revisorns arbetsuppgift är att granska ett bolags bokföring, vilket gör att externa intressenter 
litar på revisorns yttrande. Av den anledningen kan det tänkas att banken fortfarande begär 
kunden att behålla kvar sin revisor. 
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4.4 Skatteverket

4.4.1 Kortfakta 

Skatteverket är en förvaltningsmyndighet för skatt, folkbokföring och bouppteckningar. 
Myndigheten har även från och med 2008 kontrollerat statens fordringar. Kontor finns 
utspridda i hela landet, där handläggningen sker. På skattekontoren granskas deklarationer och 
det handläggs andra skatteärenden åt medborgare och företag. Verket är uppdelat i sju 
skatteregioner, en storföretagsskatteregion och ett huvudkontor i Solna. Antalet anställda är 
cirka 11500 och av dem arbetar 380 på huvudkontoret i Solna.30

Skatteverkets vision är ”ett samhälle där alla vill göra rätt för sig”.31

4.4.2 Verksamhet

Skatteverket upprättar en årlig riskhandlingsplan för hela landet som baseras på risker. Det 
innebär att utifrån omvärlden göra bedömningar, om vad som kan påverka allmänhetens vilja 
att betala skatt. Samt vad som gör att företag och allmänhet försöka undvika beskattning. 
Dessa risker redovisas i en intern rapport inom Skatteverket och mynnar ut i aktiviteter som 
skall göras inför nästa period. Detta kan t.ex. vara informations- eller kontrollaktiviteter.

4.5 Kontrollprocess

Aktiebolag, såväl stora som små, är skyldiga att lämna inkomstdeklaration till Skatteverket 
efter ett avslutat räkenskapsår. Den innehåller dels standardiserat räkenskapsutdrag och dels 
skattemässiga justeringar. Det först nämnda baseras på företagets resultat- och balansräkning. 
I de skattemässiga justeringarna, korrigeras det redovisningsmässiga resultatet när 
redovisnings- och skatteregler inte överensstämmer. Sedan får man det beskattningsbara 
resultatet. 

              Figur 3: Kontrollprocess32

Inkomstdeklarationer handläggs av anställda på Skatteverkets kontor på olika sektioner. Det 
finns årskontrollsektioner och revisonssektioner. Det förstnämnda handlägger den löpande 
taxeringen av aktiebolag och detta görs genom skrivsbordskontroll. I revisionssektioner, sker 

                                                
30 Skatteverket, Allmänt om Skatteverket. 
31 Skatteverket, Allmänt om Skatteverket.
32 Författarnas egna ritningar utifrån primär data.
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kontrollen genom revisioner s.k. revisionskontroll. En skrivbordskontroll uträttas av 
skattehandläggare och kan utökas till en revisionskontroll.

Skrivbordskontrollen är begränsad till uppgifter i deklarationen. Det ställs även 
kompletterande frågor om poster som ska verifieras. Revisionskontrollen är oftast mer 
omfattande, en bredare kontroll, och sker normalt på företagets kontor. Den avser en eller 
flera skatter och är inte begränsad till en uppgift som lämnats i deklarationen. Tvärtom, den 
kan avse en genomgång av t.ex. konton i huvudboken för kontroll att kostnaderna är 
avdragsgilla. 
Vissa inkomstdeklarationer skickas in elektroniskt, andra i pappersform som senare skannas 
in, så att allt material finns i en databas. Detta system underlättar bearbetningen av materialet.
Deklarationerna går igenom ett urvalssystem. Urvalet bygger på kontroll- och urvalsfrågor. 
Det sker rimlighetsbedömningar, avstämningar och kontroller av överföringar av belopp. 
Utöver detta är kontrollerna baserade på tänkbara risker, omvärldsbevakning och 
anmälningar. Om en deklaration inte träffas är den i princip färdigkontrollerad och godkänd, 
såvida det inte finns en annan granskningsinformation som gör att deklarationen ska granskas 
ytterligare. Deklarationer som träffas, kontrolleras genom skrivbordskontroll eller 
revisionskontroll. Materialet granskas noggrant och vidare underlag kan erfordras för att 
beslut ska kunna fattas.  

4.6 Revisorns betydelse

Att en revisor gått igenom ett företags räkenskap och årsredovisning har stor betydelse för 
Skatteverket. Revisorn har gått igenom materialet och kanske kommit med synpunkter. 
Företagen har genom revisorns synpunkter haft möjlighet att ändra och göra rätt från början 
innan deklaration lämnas in. Revisorn har alltså en preventiv effekt. I Sverige finns det ett 
samband mellan redovisning och beskattning. Därför kommer en del av underlaget att vara 
beroende av hur redovisningen har skett. Genom revisorns arbete får beskattningsunderlaget 
en högre formell och materiell standard.
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4.7 Förändringar i samband med revisionspliktens avskaffande

4.7.1 Positiv/negativ

Avskaffandet kan ha negativa effekter ur Skatteverkets perspektiv. En effekt kan vara att extra 
tid kan behövas till kontrollen av den grundläggande standarden. Lena Pålsson (Rättslig 
specialist redovisningsfrågor) menar att det troligen blir fler formella felaktigheter att 
korrigera. Anledningen är att underlaget till deklarationen inte alltid kontrolleras av en 
revisor.
Med formella fel menas att alla poster inte återfinns på de platser i resultat- och balansräkning 
som de enligt årsredovisningslagen och god redovisningssed borde återfinnas på.  Om t.ex. 
personalkostnader redovisas som övrig rörelsekostnad, så är ju posten i sig en kostnad fast den 
redovisas inte i resultaträkningen på rätt sätt. Om då Skatteverket t.ex. gör en urvalskontroll 
av övriga rörelsekostnader som överstiger visst belopp, träffas kanske även en sådan 
deklaration. Posten i deklarationen har inte så höga övriga rörelsekostnader men som har 
inkluderat andra kostnader. Det vill säga träffen är i sig onödig, och detta kommer då att 
skapa ett merarbete. 
Det positiva med avskaffandet är svårt att bedöma ur myndighetens synsätt, förutom att det är 
en fördel för företagen att minska revisions kostnader. 

4.7.2 Fördelar med revisionsplikten

Skatteverket menar att revisionsplikten har sina fördelar. Den utgör en förebyggande effekt,
då en revisor granskar uppgifterna, vilket minskar utrymmet för fel som kan bero på okunskap 
från företagets sida. Revisionsberättelser innehåller värdefulla kommentarer och förklaringar.
Skatteundandraganden kan upptäckas med ledning av lämnade uppgifter i orena 
revisionsberättelser. Orena revisionsberättelser används som underlag för kontrollobjekt för 
revision, samt utredningar om bokföringsbrott. 

4.7.3 Tids - och kostnadskrävande

Slopandet av revisionsplikten innebär att Skatteverket måste utöka sina kontroller, vilket 
kräver merarbete. En högre frekvens av kontroller behövs för att förhindra negativa 
konsekvenser. En följd av upphävandet kan vara att Skatteverket tar över revisorns roll. Det 
sker helt enkelt en förflyttning av kostnaderna från företagen till Skatteverket, vars strävan är 
korrekta deklarationer. Det kan alltså medföra en extra belastning för myndigheten. 

4.7.4 Möjliga åtgärder inför revisionsavskaffandet

Verket har ännu inte gjort några planer i samband med förslaget om slopad revisionsplikt.  
Det finns spekulationer om några åtgärder som kan gälla efter slopandet. Idag besöker 
myndigheten olika företag, dels för att sprida nödvändig allmän information, och dels för att 
göra kontroller av företagens bokföring/räkenskapsinformation. En åtgärd som kan tillämpas 
därefter, är att utöka antal besök, jämfört med i dagsläget. Syftet är precis som för närvarande, 
att centrala regler på redovisningsområdet ska följas och att företagen gör rätt från början. 
Kontrollen skall ske via föranmälda besök på företaget eller på skatteverkets lokaler. Dock 
kan förekomma oanmälda besökkontroller. 
Utvidgad upplysningsskyldighet är en annan åtgärd. Den innefattar att företag lämnar in 
nödvändig information som kontrolleras av Skatteverket. Allt detta för att förebygga brister i 
redovisningen. 
En slopad revisionsplikt betyder en risk. Det innebär att kontroll- och urvalsfrågor som ställs 
skall formuleras i förhållande till risker som avskaffandet kan medföra. Myndigheten kan inte 
än förutse några kontrollfrågor, utan väntar tills beslutet har fattats och implementerats. 
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5 Analys

Här kopplas den teoretiska referensramen och resultatet för att se hur det förhåller sig till 
varandra. Först analyseras Swedbanks och Skatteverkets arbetsrutiner och därpå resoneras 
det kring förändringar med avskaffandet. 

5.1 Swedbank

Intressentmodellen är en värdefull utgångspunkt när man vill se vilka som har nytta av ett 
företags externa redovisning. För banken utgjorde den externa redovisningen en viktig 
förutsättning för att kunna bedöma ett företags återbetalningsförmåga. Företag ser olika ut och 
kreditbedömningen skiljer sig från företag till företag. Som det nämndes i teorin använder 
banken olika analyser vid kreditbedömningen. Viktiga analyser är affärsidé, omvärldsanalys, 
resursanalys, ekonomisk analys, och kassaflödesanalys. Bearbetningen av empirin visar att 
dessa analyser är praktiska i bankens rutiner. Varje analys bidrar alltså med upplysningar som 
banken begrundar sina beslut på. 
Affärsidé: Det är betydelsefullt att företag har en bra affärsidé. Swedbank vill försäkra sig om 
att företaget/kunden kommer att existera i framtiden. Om det är ett nystartat företag tittar 
banken särskilt mycket på affärsidén.

Resursanalys: Swedbank vill veta hur verksamheten löper och vad det är för produkt som 
marknadsförs på marknaden. Produkten ska marknadsföra sig och särskilja sig från mängden. 
Banken vill veta att produkten genererar försäljningsintäkter till företaget. Det påvisar alltså 
att någon inkomstkälla existerar. Ledningen har en stor funktion i verksamheten. Därför är det 
viktigt för kreditbedömaren att känna till och ha förtroende för den. Allt detta är vägande 
förutsättningar för bankens kalkyler vid utlåning.

Omvärldsanalys: Kreditbedömaren vill känna till hur stor efterfrågan är samt identifiera 
målgruppen. Det behövs vid värderingen, då målgruppen är den största inkomstkällan för 
verksamhetens överlevnad. Konkurrenterna är också viktiga för banken att ha kännedom om 
och identifiera dess position på marknaden. Det hjälper att veta hur stor chans företaget har 
mot sina konkurrenter. 

Ekonomisk analys: För att mäta företagets ekonomiska situation, krävs det underlag t.ex. 
revisionsberättelse, resultat- och balansräkning. Varje underlag har en enorm roll vid 
värdering av ett företag.
Resultaträkning innehåller bolagets intäkter, kostnader och vinst. Vid bedömningen av ett 
företag mäts återbetalningsförmågan. Resultaträkningen ger nödvändig information. 
Ändamålet är att veta om företaget klarar av en ytterligare kapitalkostand. Risken för 
likviditetsproblem minskar. 
Balansräkningen visar bolagets tillgångar och den verkliga finanskällan. Här kan det avläsas 
olika poster under tillgångar och poster under skulder och dess utveckling under tiden. Dessa 
hjälper vid bedömningsprocessen, som avslutas med antingen avslag eller godkännande av 
lånesumman. För kreditbedömare gäller att ifrågasätta posternas värde och att det motsvarar 
marknadsvärde. 
I revisionsberättelse tillstyrker/avstyrker revisorn den ekonomiska informationen. Detta är en 
bekräftelse för banken som strävar efter en ren revisionsberättelse utan anmärkningar. Det är 
ett sätt för banken att minska sina kreditförluster. 
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Nyckeltal beräknas för att veta hur den ekonomiska situationen ligger till. Banken använder 
en mängd olika nyckeltal som analyseras och prövas innan utlåningen sker. Nyckeltal, som 
banken utgår ifrån och använder sig utav i verkligheten, är de samma som finns i teorin.
Fördelen med analysen av nyckeltal är att bli medveten om riskens utveckling.

Kassaflödesanalys: Utöver dessa analyser framställs en kassaflödesanalys, som visar ett 
företags kassalikviditet. Analysen beräknas genom inbetalningar minus utbetalningar. 
Beräkningen sammanställs av banken för att veta den verkliga penningmängden i kassan, och 
därefter värdera bolagets återbetalningsförmåga. 

Slutligen kompletterar dessa analyser varandra och skapar en helhetsbild.  Swedbank 
uppfattar att alla analyser/utvärderingar är viktiga och ingen har en högre betydelse än den 
andra. 

Beroende på företagets engagemang, ställer banken fordran på säkerhet vid kreditgivning. 
Men säkerhet är inte den definitiva avgörande faktorn vid beslut om kreditgivnings 
godkännande. Däremot är det viktigt att få tillbaka det utlånade kapitalet. Det inträffar ibland 
att banken beviljar lån utan säkerheter, då beslutsfattarna inte ser någon risk i 
kreditbeviljandet. 

I både empirin och tidigare studier (teorin) framställs hur tillförlitligheten ökar om en 
auktoriserad revisor granskar de finansiella rapporterna. Swedbank anser att revisorns 
granskning för med sig ett högre värde. Arbetsbördan avtar för bankens personalstyrka som 
undgår att lägga extra tid på att kvalitetssäkra underlaget. Revisorn bidrar alltså med en 
kavitetsstämpel och ger en rättvisande bild av företagets sysselsättning. Samtidigt utgör 
granskningen en fördel för banken, då informationen som revisorn ger, är tillgänglig och 
pålitlig. 

Om revisorns roll tas bort, uppstår enligt banken osäkerhet. Det blir svårt att veta om de 
finansiella rapporterna som lämnas in, är korrekta eller inte. Banken är mer negativ än positiv 
till förslaget. Den negativa aspekten har sitt motiv i att kreditgivningsprocessen blir mer tids -
och kostandskrävande. Kreditgivaren vill inte belasta sig med dessa kostnader, utan kunden 
debiteras i slutändan. Men det är inget som banken ser fram emot. 
Arbetet utförs idag av revisorn men efter slopandet tar bolagets ledning över. Det innebär att 
högre krav och mer ansvar ställs på ledningen efter avvecklingen. 

Eftersom inget beslut har fattats, har inga speciella förberedande åtgärder utförts än. 
Swedbanks plan är att agera efter reformens införande. Argumenten är att banken inte vill 
spendera tid och resurser på något som inte har inträffat än. Även om förslaget förverkligas 
och en förändring äger rum, kommer samma underlag att krävas vid kreditbedömningen. 
Anledningen är att underlagen, även i fortsättningen kommer att ha stor bemärkelse och vara 
relevanta för kreditbeviljandet.

Banken har funderat på vissa åtgärder som kan tillämpas om förslaget går igenom. Åtgärderna 
nämns här nedan. 
Om ett företag ansöker om kredit hos banken kan det erfordras att behålla kvar sin revisor. 
Detta betyder att ingen positiv effekt kommer kunden att märka. 
Antal besök hos företag kan utökas, för att bygga en ännu närmare relation till kunden och 
därmed, skapa en verklig bild av verksamheten. 
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Mer kontroller ska uträttas genom att begära underlag t.ex. periodbokslut. Det underlättar att 
följa den löpande verksamheten.  
Högre säkerhet kan krävas, men säkerhet är ingen viktig faktor. Strävan är att få tillbaka 
utlånat kapital och därmed inga kreditförluster. Kreditförlusterna gynnar varken banken eller 
samhället. Konsekvensen blir då att banken går i konkurs som i sin tur påverkar samhället 
negativt. Detta är en motsägelse mot bankens vision, vilket är att den ska ha den bästa 
lönsamheten.

5.2 Skatteverket

En annan intressent av företagets externa redovisning är statliga myndigheter, bl.a. 
Skatteverket. Verket strävar efter att korrekta uppgifter lämnas in för att kunna beskatta 
företaget med rätt belopp. 
Skatteverket fungerar som en kontrollstation som granskar fysiska och juridiska personer och 
därtill ser till att samhället fungerar på ett rättsligt sätt. Därför mycket av verkets arbetssätt 
finns skrivet i lagboken. De viktigaste lagarna som innehåller bestämmelser om skattekontroll 
är taxeringslagen, skattebetalningslagen samt lag om självdeklarationer och kontrolluppgifter. 

Alla deklarationer som skickas in lagras elektroniskt. Detta underlättar arbetet avsevärt för 
handläggare. Med hjälp av de ovanstående lagarna samt förändringar i omvärlden kan kontroll 
genomföras. Därefter sker ett urval av ett antal oklara deklarationer, som därefter kontrolleras 
ytterligare. Enligt lagen skall myndigheten utan tvekan begära utökad kontroll 
(skrivbordskontroll eller taxeringsrevision), om nödvändiga uppgifter saknas i en deklaration. 
Sammanfattningsvis kan det sägas att teorin tillämpas i mycket högre grad i den löpande 
verksamheten.

Remissvaret som lämnades av skatteverket och empirin som samlats in, visar revisorns viktiga 
roll. Revisorn har kunskap att i tidigt skede rätta till felaktigheter i de finansiella rapporterna. 
Rätt bokföring ger rätt resultat i slutet. Detta är skattemyndighetens argument till varför 
företag ska behålla kvar sin revisor. 

Myndighetens strävan är att minimera antalet medvetna och omedvetna fel i deklarationer 
som lämnas in. Men avskaffandet av revisionsplikten utgör en motsägelse mot Skatteverkets 
arbetssätt och vision (ett samhälle där alla vill göra rätt för sig). 

Om revisorns roll avvecklas, vilket myndigheten avstyrker i sitt remissvar, kan det ge 
negativa effekter på samhället. Dessa effekter kan vara t.ex. en försämrad kvalitet på grund av 
upplösningen av revisorns granskningsroll. Det betyder att det kan förekomma fel och fusk i 
inkomst- och skattedeklarationerna. Detta skall helst undvikas för att myndighetens önskan är 
att skapa ett reglerat samhälle, som minskar ekonomiska brottsligheter. En annan effekt, är att 
det blir en längre kontrollprocess för att säkerställa felen. Försämrad kvalitet innebär 
merarbete som i sin tur kostar pengar. Verket menar att det behövs en kraftig utökning av 
resurser för att göra ett fullkomligt arbete.
Dessa negativa konsekvenser vill ingen myndighet belasta sig med. Ingen vill stå för ökade
kostnader och därmed minskad effektivitet. Därför ser myndigheten inget positivt med
avskaffandet, förutom att det gynnar företagen. Alltså den negativa effekten väger mer än det
positiva. Det förklarar myndighetens avslag till förslaget. 
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I och med att beslutet om avskaffandet inte har fattats än, har Skatteverket inte arbetat fram 
några förberedelser. Myndigheten tror att det blir en förändring i marknaden för revisorer, 
vilket ökar konkurrensen bland byråerna. Revisionsarvode kommer troligen att sänkas och 
företag som vill anlita revisorn för granskning ska lockas. I dagsläget vill inte myndigheten
lägga ner resurser på förberedelser. 
Några åtgärder som myndigheten har tänkt på är att utöka antalet besök hos företag. Besök
kan vara ett sätt att kontrollera verksamheten och se till att redovisningsregler och andra
bestämmelser följs ordentligt.  En till åtgärd är att utforma urvalsfrågorna i förhållande till
riskerna som avskaffandet medför.
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6 Slutsats 

Här dras slutsatser som författarna har fått fram genom teoretisk referensram, resultat och 
analys. 

6.1 Slutsats utifrån Swedbank och Skatteverket

 Swedbank kräver underlag vid kreditbedömningen för att kunna fatta ett kreditbeslut. Ett 
av de viktigaste underlagen är ekonomisk information (finansiella rapporter) som har 
granskats av revisorn. Revisorns uttalande skapar tillförlitlighet, anser banken.  

 Skatteverkets kontroll baseras på att företag lämnar in inkomstdeklarationer. 
Deklarationerna bearbetas i en databas för att senare göra ett urval av de oklara 
deklarationerna. Skatteverket menar att revisorns roll är viktig för att förebygga att företag 
gör fel från början. 

 Swedbank är negativ till förslaget för att avskaffandet kan medföra osäkerhet i de 
finansiella rapporterna som lämnas in av företagen. Osäkerhet som en konsekvens är tids-
och kostandskrävande i bankens kreditgivningsprocess.

 Skatteverket är negativ till förslaget för att avskaffandet kan medföra osäkerhet i 
inkomstdeklarationer som lämnas in av företagen. Osäkerhet som en konsekvens är tids-
och kostnadskrävande i myndighetens kontrollprocess. 

 Enligt Swedbank och Skatteverket är det ett stort steg att avskaffa revisionsplikten. 
Däremot har ingen av aktörerna utfört några speciella framtidsplaner. Det råder bara 
spekulationer om hur båda aktörerna ska agera ifall revisionsplikten avskaffas.
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7 Diskussion

Kapitlet innehåller författarnas åsikter om arbetets gång och om slopandet av 
revisionsplikten. 

7.1 Arbetets gång 

Vi tycker att det har gått bra med uppsatsen och har varit överens om det mesta. Små problem 
har lösts genom att diskutera med varandra och slutligen komma fram till en lösning. 
Uppsatsen har berikat oss med kunskap både från insamlingen av teorin och empirin. 
Det var lite svårt att hitta rätt personer från Swedbank. Vi fick ringa runt till olika kontor för 
att få tag på respondenter med kunskaper om uppsatsämnet. Respondenterna har varit kunniga 
och hjälpsamma samt har visat stort intresse för uppsatsens syfte . 

När det gäller Skatteverket, gick det lättare. Vi kontaktade först en enhetschef för att senare nå 
rätta personer som han rekommenderade. Även respondenterna på Skatteverket har varit 
omtänksamma och villiga att bidra med information. 

7.2 Avvecklingen av revisionsplikten

Båda aktörerna hävdar att avskaffandet är något negativt för att revisorns granskning har en 
betydelse. Men efter insamlingen av informationen anser vi att ingenting har gjorts från båda 
sidorna, d.v.s. ingen framtidsplan för avskaffandet har verkställts. Vi tycker därför att det 
råder motsägelse i vad båda aktörerna påstår.

Efter framställningen av empirin, tycker vi att det är svårt att säga om Sverige ska behålla 
eller avskaffa revisionsplikten. Det finns både fördelar och nackdelar i de bägge alternativen. 
En viktig fördel med revisionsplikten är att revisorn bidrar med hög kvalitet som är avgörande 
i många intressenters beslutsfattande. En nackdel med revisionsplikten är att det är en kostnad 
för företagen. 

En fördel med avskaffandet är ökad konkurrens mellan revisionsbyråerna. Konkurrensen kan 
bedriva ner kostnaderna för revision, vilket kan bli billigare att anlita en revisor. Man kan 
tänka sig att behålla revisorn då han uppfyller många intressenters behov. 

Avskaffandet av revisionsplikten kan fungera på ett korrekt sätt om alla gör rätt för sig. Men 
vi tycker också att det uppstår omedvetna fel för att företagen saknar tillräcklig kunskap för 
att ta över revisorns roll. 

Vi ser helt spontant att ingen välfärdseffekt är märkbar. Små aktiebolag slipper 
revisionsarvode men vid sidan om kommer skattemyndighetens insatser att utökas, vilket 
resulterar i ökade kostnader. I slutändan är skattebetalarna som belastas med dessa extra 
kostnader. 

Slutligen vill vi säga att det är svårt att bestämma sig för ett alternativ. Efter genomförandet 
kan vi lättare värdera avskaffandets konsekvenser. 
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9 Bilagor 

9.1 Bilaga 1: Intervjufrågor till Swedbank 

 Vår viktigaste fråga är att beskriva processen från att ett företag (små aktiebolag) 
ansöker om lån och tills företaget får det beviljat

1. Vilken avdelning sköter krediter till företag?
2. Vilka handlägger och fattar beslutet om kreditgivning? Vem gör vad?
3. Vilka är de viktigaste underlagen som ni kräver när ett företag ansöker om lån?
4. Analys av företag kan delas upp i affärsidé, resursanalys, omvärldsanalys och ekonomisk 

analys. Vilken är den viktigaste analysen som är mest betydelsefull för bedömningen?
5. Vilka nyckeltal använder ni vid analys av resultat- och balansräkning?
6. Vilken/vilka är de avgörande faktorerna för ett lån skall beviljas eller inte?
7. Kan en kreditbedöming påverkas om ett företag haft för stora svängningar i resultatet i 

tidigare år?
8. Följer ni kreditbedömningens kriterier eller kan ett lån beviljas genom sunt förnuft? Görs 

några unika undantag vid kreditgivning?
9. Är det mer pålitligt att en auktoriserad revisor har granskat resultat- och balansräkningen? 
10. Om exempelvis ett företag har lämnat oren revisionsberättelse, hur reagerar ni på det?

 vilka förändringar kan uppstå vid revisionspliktens avskaffande 

11. Hur många procent av era företagskunder är små aktiebolag?
12. Är revisionspliktens avskaffande positivt eller negativt ur Swedbanks perspektiv? 
13. Tror ni att samma underlag kommer att krävas efter avskaffandet?
14. Tror ni att det blir svårt att bedöma ett företags årsredovisning? Och kan detta leda till 

minskade antal krediter till företag?
15. Kan det nya förslaget leda till att kreditgivningsprocessen blir mer tidskrävande och som i 

sin tur ökar kostnaderna?
16. Har Swedbank tänkt på hur man ska hantera det nya förslaget (förberedelser)?
17. Kommer ni fortfarande kräva att företag har en revisor för ett beviljat lån?
18. Kommer ni att ställa högre krav på era kunder för att säkra era utlåningar? I så fall vilka?
19. Kommer någon eller några av analyserna att få ökad betydelse efter den nya reformen?
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9.2 Bilaga 2: Intervjufrågor till Skatteverket

 Vår viktigaste fråga är att beskriva hur skatteverket kontrollerar räkenskapsår för små 
aktiebolag

1. Vilket underlag skall små aktiebolag skicka till skatteverket för kontroll?
2. Vilken avdelning sköter arbetet?
3. Vilka handlägger arbetet?
4. Hur bearbetas materialet?
5. Hur upptäcks fel?
6. Vilka är de vanligaste felen?
7. Görs fel medvetet eller omedvetet?
8. Kan man säga att en granskad årsredovisning av revisorn underlättar kontrollen för 

skatteverket?
9. Hur mycket tid behövs för kontroll av ett företag?

 Vilka förändringar kan uppstå av revisionspliktens avskaffande

10. Hur sorteras aktiebolag och hur många (i procent) kommer att beröras av förslaget?
11. Är revisionspliktens avskaffande positivt eller negativt ur Skatteverket perspektiv? 
12. Kan borttagandet av revisorn göra att tillförlitligheten i årsredovisningar minskar?
13. Kan avskaffandet leda till att antalet skattefusk ökar?
14. Kan det nya förslaget leda till att kontrollprocessen blir mer tidskrävande vilket i sin tur 

ökar kostnaderna (bl. a. personal och andra resurser)?
15. Har skatteverket tänkt på hur man ska hantera det nya förslaget (förberedelser)?
16. Blir det mer besök på företag?
17. Vad menas med taxeringsrevision?


