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Sammanfattning 
 
Uppsatsens titel: Den slopade revisionsplikten 

Seminariedatum: 20 Januari 

Kurs: Magisteruppsats (D-uppsats) inom Företagsekonomi 15 poäng  

Författare: Daniel Sedighha 

Handledare: Docent Markku Penttinen 

Syfte: Syftet med studien är att undersöka hur bankernas kreditgivningsprocess, Skatteverkets 
kontrollprocess och revisionsbyråers samt småföretagens verksamhet förändrats efter 
revisionspliktens slopande 1 november 2010. Studien inriktar sig på att studera införande av 
slopad revisionsplikt för små företag ur fyra aktörers perspektiv, genom att ställa följande frågor: 
Hur har bankernas kreditgivningsprocess till småföretag förändrats efter revisionspliktens 
slopande? Ökar risken för ökade kreditförluster för bankerna med frivillig revision? Hur har 
Skatteverkets kontrollprocess förändrats efter revisionspliktens slopande? Hur har 
revisionsbyråer påverkats efter revisionspliktens slopande? Hur påverkas småföretag av en frivillig 
revision? 

Metod: Studien genomförs med en kvalitativ metod genom intervjuer. Intervjuerna har 
genomförts på sexton respondenter, varav sju kreditgivare, tre revisorer, fem småföretagare samt 
tjänsteman på Skatteverket. 

Teoretisk referensram: Sekundärdata ha samlats in genom litteratur, vetenskapliga artiklar, 
rapporter samt undersökningar. Relevanta teorier har delats upp i olika avsnitt ur olika 
intressenters perspektiv som knutits an med den empiri som samlats in, om revision, 
revisionsplikt, revisorn, slopad revisionsplikt. Jag skriver om dessas betydelse i små företag för 
skatter och skattesystemet samt kreditgivare. I företagsintressentmodellen har jag valt att fokusera 
på revisor, kreditgivare och myndigheter. 

Empiri: Revisorns och revisionens betydelse bekräftas av samtliga yrkesgrupper som 
banktjänstemän, småföretagare, revisorer samt skattetjänsteman. Samtidigt presenteras andra 
alternativ till revisor och revision som minskar betydelsen av dessa. På grund av undersökningens 
omfattning sammanfattas intervjuerna. Relevanta delar redovisas i tabeller för att underlätta för 
läsaren.  

Analys: Kreditgivare ser revisorn som en kvalitetsstämpel som underlättar kreditbedömningen. 
Auktoriserad redovisningskonsult och bokslutsrapport kan vara ett alternativ till revisor och 
revision i småföretag som kan tvingas verifiera och kvalitetssäkra sina rapporter vid 
kreditansökan. 

Slutsats: Revisor är en kvalitetsstämpel på företaget och inte bara årsredovisningen. 
Kompetensen ger viss styrka och signaler till intressenterna som kreditgivare och kan påverka 
beslutet. Trots reformen är kontrollsystemet för småföretag inte nedmonterat och ett utnyttjande 
av reformen bör övervägas noga. Att gränsvärdena är låga innebär också att småföretag kommer 
att omfattas av revisionsplikt vid expansion under en hög konjunktur.   
 

Nyckelord: Revisor, Revision, Revisionsplikt, Frivillig revision och Kreditbedömning,  



Abstract 

 

Title: The abolishment of audit obligation 

Course: Major: accounting, master thesis (D-level), 15 Swedish credits 

Authors: Daniel Sedighha  

Advisor: Markku Penttinen 

Purpose: The purpose of this study is to investigate how bank lending process, Tax inspection 

process and accounting firms and small business changed after audit obligation scrapping 1 

November 2010. The study focuses on studying the introduction of abolishing the mandatory 

auditing of small companies out of four players perspective, by asking the following questions: 

How has the bank lending process for small businesses changed after audit obligation removal? 

Increases the risk of increased loan losses for banks with a voluntary audit? How has Tax 

verification process changed after audit obligation removal? How have accounting firms affected 

by audit obligation removal? How are small businesses in a voluntary audit? 

Methodology: The study conducted by a qualitative approach through interviews. The 

interviews were conducted in sixteen respondents, seven lenders, three auditors, five small 

business owners and officials of the Tax Authority. 

Theoretical reference: I have treated and described the theories that are essential for the study. 

Relevant theories are divided into different sections from different stakeholder perspectives that 

had bonded with the empirical evidence gathered, the audit, mandatory auditing, auditor, 

abolishing mandatory auditing. I write about the aforementioned importance of small business 

tax and tax and credit providers. The business stakeholder model I have chosen to focus upon 

are; auditors, creditors and government agencies. 

Empirical foundation: The auditor and audit role is confirmed by all respondents. While other 

options presented to auditors and audit which reduces the importance of these. Due to the 

study's scope summarizes the empirical data with some relevant parts for the convenience of the 

reader. Full version is attached. 

Analysis: Creditors see the auditor as a mark of quality that facilitates credit assessment. 

Chartered accountant and interim report can be an alternative to the auditors and the audit of 

small businesses. Small businesses could be forced to verify and assure the quality of their reports 

at the credit application. 

Conclusions: Auditor is of quality for the company and not just financial statements. 

Competency provides some strength and signals to stakeholders including creditors and may 

influence the decision. Although the reform is not the control system for small businesses 

dismantled and the exploitation of the reform should be carefully considered. The limits are low 

also means that small businesses will be subject to mandatory auditing of expansion in a cyclical 

high. 

Keywords: Auditor, auditing, audit obligation, voluntary audit and credit assessment  
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Småföretag: Små aktiebolag som inte överstiger minst två av följande tre gränsvärden: 3 miljoner 

kronor i omsättning, 1,5 miljon kronor i balansomslutning och 3 anställda. De omfattas av 

reglerna om slopad revisionsplikt. 

Klient: I studien används detta begrepp synonymt med begreppet kund till bl.a. revisorer. 

Kreditgivare: I studien används detta begrepp som benämning på finansiärer, långivare och 
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anställda, får välja om de ska ha en revisor eller inte med syftet att aktiebolagen så långt som 

möjligt ska få avgöra vilka tjänster de behöver.  

Förkortningslista 

ABL Aktiebolagslagen 

BFL Bokföringslagen 

EBM Ekobrottsmyndigheten 

EG Europeiska gemenskapen 

EU Europeiska unionen 

Far Sammanslagning av FAR (Föreningen Auktoriserade Revisorer) och SRF (Sveriges 

redovisningskonsulters förbund) 

FI Finansinspektionen 

RN Revisorsnämnden 

RR Redovisningsrådet 

SKV Skatteverket



 

  1 

 

Innehåll 
1 Inledning ...................................................................................................................................1 

1.1. Bakgrund till regelförenklingar ...............................................................................................1 

1.2 Bakgrund till frivillig revision .................................................................................................3 

1.3 Problembakgrund .................................................................................................................5 

1.4 Forskningsfråga ....................................................................................................................6 

1.5 Syfte ....................................................................................................................................6 

1.6 Problemformulering .............................................................................................................6 

1.7 Tidigare forskningen .............................................................................................................6 

1.8 Forskningens mål .................................................................................................................7 

1.9 Disposition ..........................................................................................................................7 

2 Metod .........................................................................................................................................8 

2.1 Tillvägagångssättet ................................................................................................................8 

2.2 Vetenskaplig utgångspunkt ....................................................................................................8 

2.2.1 Ämnesval .........................................................................................................................8 

2.2.2 Kvalitativ eller kvantitativ ..................................................................................................9 

2.2.3 Induktion, deduktion eller abduktion .................................................................................9 

2.2.4 Val av metod ....................................................................................................................9 

2.2.5 Intervjuer ....................................................................................................................... 10 

2.2.6 Intervjuguide .................................................................................................................. 10 

2.2.7 Val av respondenter ........................................................................................................ 10 

2.2.8 Kunskapssyn och verklighetssyn ...................................................................................... 11 

2.3 Validitet, reliabilitet och objektivitet ..................................................................................... 12 

2.4 Forskningsetik .................................................................................................................... 13 

2.5 Avgränsningar .................................................................................................................... 13 

2.6 Metod- och källkritik........................................................................................................... 13 

2.6.1 Kritik till val av respondenter .......................................................................................... 13 



 

  2 

 

2.6.2. Kritik mot tillvägagångssätt.......................................................................................... 14 

2.6.3. Källkritik mot sekundärkällor ....................................................................................... 14 

2.6.4. Kritik mot mig själv .................................................................................................... 14 

2.7. Användning och tolkning av denna forskning ....................................................................... 15 

3 Referensram ............................................................................................................................. 16 

3.1 Revision ............................................................................................................................. 16 

3.2 Revisionsplikten ................................................................................................................. 17 

3.3 Revisorer ............................................................................................................................ 18 

3.3.1 Revisorsnämnden ............................................................................................................... 18 

3.3.2. RN:s verksamhet enligt Revisorslagen ................................................................................. 19 

3.3.3. Revisors ansvar enligt Revisorslagen ................................................................................... 19 

3.3.4. Revisors anmälningsplikt.................................................................................................... 20 

3.3.5. Penningtvättslagen............................................................................................................. 21 

3.3.6. Revisor vs. Företagsledare .................................................................................................. 22 

3.4 Den slopade revisionsplikten ............................................................................................... 23 

3.4.1 Undantag från revisionsplikt ............................................................................................... 23 

3.4.2 Förenklingsarbete ............................................................................................................... 24 

3.4.3 Bakgrunden till frivillig revision ........................................................................................... 24 

3.4.4 Andra reformer i ABL ........................................................................................................ 25 

3.4.5. Branschorganisationers undersökningar .............................................................................. 25 

3.5 Skatter, Skatteverket och revisioner...................................................................................... 26 

3.5.1 Det svenska skattesystemet ..................................................................................................... 26 

3.5.2 Skatternas storlek ................................................................................................................... 26 

3.5.3 Skatteverket ....................................................................................................................... 27 

3.5.4 Gränsvärden ...................................................................................................................... 27 

3.5.5 Olika typer av revisioner ..................................................................................................... 28 

3.5.6 Olika typer av revisorer ...................................................................................................... 28 



 

  3 

 

3.5.7 Skatteverkets insatser .......................................................................................................... 29 

3.6 Kreditgivare ....................................................................................................................... 29 

3.6.1 Revisors betydelse vid kreditgivning ........................................................................................ 29 

2.7.2. Kreditbedömning ........................................................................................................ 30 

3.6.3 Processen vid kreditgivning................................................................................................. 30 

3.6.4 Tillsyn över kreditgivarna .................................................................................................... 31 

3.6.5 Kreditförluster ................................................................................................................... 32 

3.6.6 Förbättring av företagets kapitaltillgång ............................................................................... 33 

3.12 Vetenskapliga artiklar i ämnet .............................................................................................. 34 

4 Empiri ...................................................................................................................................... 37 

4.1 Revisionens betydelse för intressenterna .............................................................................. 39 

4.2 Revisionsplikten ................................................................................................................. 40 

4.3 Revisorer ............................................................................................................................ 41 

4.3.1 Att ha en extern part ....................................................................................................... 41 

4.3.2 Kvalitén på de finansiella rapportera ................................................................................ 42 

4.3.3 Revisorns betydelse ......................................................................................................... 42 

4.3.4 Att slopa revisorn ........................................................................................................... 42 

4.3. Den slopade revisionspliktens effekt .................................................................................... 43 

4.4.1 Kreditgivarnas inställning.................................................................................................... 43 

4.4.2 Revisorers inställning ...................................................................................................... 43 

4.4.3 Statens inställning ........................................................................................................... 44 

4.4.4 Revisions- och rådgivningsbranschen ............................................................................... 44 

4.4.5 Effekten av reformen ...................................................................................................... 45 

5 Analys ...................................................................................................................................... 48 

5.1. Kreditgivare ....................................................................................................................... 48 

5.1.1. Återbetalningsförmågan vid kreditgivning ........................................................................... 48 

5.1.2. Säkerhet vid kreditgivning .................................................................................................. 48 



 

  4 

 

5.1.3. Trygghet vid kreditbedömning ........................................................................................... 49 

5.1.4. Risker med kreditgivning ................................................................................................... 49 

5.1.5. Kreditbedömning .............................................................................................................. 50 

5.2. Revisorer ............................................................................................................................ 51 

5.2.1. Slopat krav på revisor ........................................................................................................ 51 

5.2.2. Revisorsarvode .................................................................................................................. 51 

5.2.3. Revisor som rådgivare ....................................................................................................... 51 

5.2.4. Revisors värde ................................................................................................................... 52 

5.2.5. Redovisningskonsulter ....................................................................................................... 52 

5.2.6. Revisors oberoende ........................................................................................................... 53 

5.3. Skatteverket........................................................................................................................ 53 

5.3.1. Skatteverkets kontroll- och revisionsverksamhet.................................................................. 54 

5.3.2. Revisors skyldigheter ......................................................................................................... 54 

5.3.3. Risker för oavsiktliga fel ..................................................................................................... 54 

5.3.1. Kontroll från Skatteverket ........................................................................................... 55 

5.4. Småföretagare..................................................................................................................... 55 

5.4.1. Frivilligt att anlita revisorer ................................................................................................ 55 

5.4.2. Minskat krav på aktiekapital ............................................................................................... 56 

6 Slutsats ..................................................................................................................................... 57 

8 Studiens bidrag ........................................................................................................................ 62 

8.1 Studiens teoretiska bidrag .................................................................................................... 62 

8.2 Studiens praktiska bidrag ..................................................................................................... 62 

8.3 Förslag till fortsatt forskning ............................................................................................... 62 

9 Källförteckning ........................................................................................................................ 63 

 



 

  1 

 

1 Inledning 

1.1. Bakgrund till regelförenklingar  

För att underlätta företagande har det under den senaste tiden skett flera förenklingar genom 

lagändringar.  Regeringen skriver på sin webbsida att en av deras viktigare insatser för att skapa 

fler jobb och välfärd är att förenkla vardagen för Sveriges entreprenörer och företag. Om reglerna 

utformas på ett enklare och mer ändamålsenligt sätt kan företagarna ägna mer tid och resurser till 

att driva och utveckla sin verksamhet så att de kan växa och anställa (Regeringen 2010). Vikten av 

att ha välutformade regelverk som ett konkurrensmedel har insetts av allt fler länder och 

regelförenklingar för företag är därför en viktig tillväxt- och konkurrenskraftsfaktor. Att 

åstadkomma en märkbar positiv förändring i företagens vardag är regeringens övergripande mål 

med regelförenklingsarbetet. Som ett led i detta och en viktig drivkraft i arbetet ingår regeringens 

mål att minska företagens administrativa kostnader till följd av statliga regler med 25 procent till 

hösten 2010 (Regeringen 2010). Detta mål omfattar samtliga statliga regler med såväl nationellt 

ursprung som EG-ursprung (Riksdagen 2009). Den borgerliga regeringen med moderaterna och 

statsminister Fredrik Reinfeldt i spetsen har under mandatperioden i årliga förenklingsuppdrag 

gett samtliga departement och många myndigheter i uppdrag ta fram underlag till regeringens 

handlingsplan för regelförenklingsarbetet, ett arbete som har skett i nära samråd med näringslivet. 

Den senaste handlingsplanen som presenterades i juni 2009 omfattade totalt över 940 pågående, 

planerade och avslutade förenklingsåtgärder som var mest inriktade på att minska de 

administrativa kostnaderna. Det finns även ett flertal åtgärder som kommer att leda till bland 

annat samordnat uppgiftsinhämtande, förbättrad service och tillgänglighet, kortare 

handläggningstider med mera. Sverige har som ett av fyra länder inom den Europeiska Unionen 

inrättat ett Regelråd som sedan den 11 februari 2009 har granskat förslag till nya och ändrade 

regler som kan få effekter för företagen. I sin granskning ska rådet bland annat yttra sig över om 

förslagen till regler har utformats så att de uppnår sitt syfte på ett enkelt sätt och till en, relativt 

sett, låg administrativ kostnad och att konsekvensutredningar belyser effekterna för företag och 

håller föreskriven kvalitet och granskningen är en del i det arbete som utförs för att nå 

regeringens mål om en sänkning av de administrativa kostnaderna och kommer att bidra till att 

göra det enklare och billigare att driva företag. I betänkande 2009/10:NU5 står att Regelrådet är 

ett för regeringen och förvaltningsmyndigheter under regeringen rådgivande organ och som 

består av fyra ledamöter och fyra suppleanter, ska verka fram till den 31 december 2010. De 

administrativa kostnaderna på alla för företagen relevanta regelområden, 18 stycken, har mätts. 

Resultatet av mättningen som avslutades enligt regeringen i februari 2008 och visade att de 
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svenska företagens administrativa kostnader 2006 uppgick till 96,7 miljarder kronor. Efter de 

förändringar som införts i regelverken under perioden 1 januari till 31 december 2008, 

genomfördes under våren 2009 en uppdatering av mätningarna och det nya resultatet visade på 

ett trendbrott: en minskning med 3,99 procent eller 3,9 miljarder kronor netto. De administrativa 

kostnaderna på områdena som bland annat livsmedel, jordbruk, miljö och arbetsrätt som hade 

minskat under 2008. Tillväxtverket genomför och uppdaterar mätningarna som genomförs med 

hjälp av den så kallade standardkostnadsmodellen som utvecklats i Nederländerna. Det som mäts 

är de kostnader som företag har för att upprätta, lagra och överföra information till följd av krav i 

lagar, förordningar, myndigheters föreskrifter och allmänna råd. Dessa mätningar startade 2004 

och var slutförda i februari 2008 och därmed kunde nollbasen räknas fram med vilken avses det 

index mot vilket målet på 25 % minskade administrativa kostnader till 2010 ska mätas. 

Tidpunkten för nollbasen är satt till den 1 juli 2006.  Då uppdatering av kostnader till följd av 

ändringar införda under 2010 inte kommer att kunna genomföras förrän 2011 tas dessa inte upp i 

uppsatsen. Handlingsplanen är ett av verktygen i regeringens arbete med att göra vardagen 

enklare för företagen, skriver regeringen vidare på sin hemsida. Enligt betänkande 2009/10:NU5 

har regeringen totalt fem centrala verktyg i regelförenklingsarbetet – mätningar av företagens 

administrativa kostnader, konsekvensutredningar vid regelgivning, Regelrådet, samråd med 

näringslivet och en handlingsplan. Ett begränsat urval av åtgärder presenteras nedan. 

Från och med den 1 januari 2009 gäller enligt regeringen nya regler som underlättar tilldelningen 

av F-skattsedel med syftet att fler ska få möjlighet att starta företag, även de som bara har en eller 

ett fåtal uppdragsgivare. Förslaget ändrades lydelsen av 13 kap. 1 § och 27 kap. 4 § 

inkomstskattelagen (1999:1229). Andra förenklingar som skett är enligt Ekobrottsmyndigheten det 

slopade kravet på att inge styrelseprotokoll vid registrering av firmateckningsrätt eller val av 

verkställande direktör genom att en styrelseledamot istället försäkrar på heder och samvete att 

besluten är behörigt fattade och att de utsedda tagit på sig uppdraget (EBM Rapport 2010:1). 

Regeringen föreslog den 19 november 2009 i proposition 2009/10:61 en sänkning på kravet på 

aktiekapital för privata aktiebolag genom ändring i 1§ 5kap. ABL. Genom riksdagens antagande 

av regeringens förslag har kravet på aktiekapital för privata aktiebolag halveras, från tidigare 100 

000 kr till 50 000 kr. Detta trädde i kraft 1 april 2010. Företag med en omsättning som uppgår till 

högst 40 miljoner kronor per år kan enligt regeringen från och med 1 januari 2008 redovisa 

mervärdesskatt var tredje i stället för varje månad. För att förenkla hanteringen av återföringen av 

avsättningar till periodiseringsfonder har reglerna sedan den 1 januari 2009 ändrats så att det 

framgår att återföringarna ska ske i en bestämd ordning. Den äldsta avsättningen ska återföras 
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först. Reglerna för direktavskrivningar har också förenklats genom att inventarier med ett 

anskaffningsvärde mindre än ett halvt basbelopp (dvs. 21 400 kronor år 2010) får dras av 

omedelbart. Vidare framgår det av Ekobrottsmyndighetens rapport att det har det diskuterats 

andra förenklingar vilket också framgår av regeringens hemsida. Några som kan nämnas här är ett 

avskaffande av kravet på att minst halva antalet företrädare måste vara bosatta inom EES-

området samt kravet på att bolagsstämmoprotokoll ska ges in till Bolagsverket för att styrka val 

av ny styrelse och revisor.  Inom redovisningen har det också föreslagits slopa vanliga årsbokslut 

och att alla företag som inte behöver upprätta en årsredovisning får upprätta ett s.k. förenklat 

årsbokslut. Mindre företag behöver inte heller upprätta förvaltningsberättelse (EBM Rapport 

2010:1). Sist men inte minst har revisionsplikten för små företag slopats efter att regeringen 

tillsatte 2006 en utredning med uppdrag att se över reglerna om revision i små företag för att ta 

bort revisionsplikten, vilket skulle innebära en sänkt administrativ börda för berörda företag. I 

utredningens förslag om en valfri revision framgår det att de företag som väljer att inte ha 

revision sparar in på revisionsarvoden, som för ett litet företag i snitt uppgår till 15 000 kronor 

per år. Syftet med förslaget var enligt regeringen att minska företagens kostnader för revision då 

dessa kostnader enligt utredningen bidrar till det konkurrensmässiga underläge som svenska 

företag i dag har i förhållande till företag i bl.a. Storbritannien, Tyskland och Nederländerna. 

Sedan 1 november 2010 gäller de nya reglerna (prop. 2009/10:204, SFS 2010:834–852) där små 

aktiebolag får välja om de ska ha en revisor eller inte med syftet att aktiebolagen så långt som 

möjligt ska få avgöra vilka tjänster de behöver för sin verksamhet (SKL 2010). Samtidigt 

inskränks enligt SKL revisionsplikten för vissa andra företag, ibland annat handelsbolag och fler 

företag får även utnyttja vissa av de möjligheter till förenklingar och undantag som finns i 

redovisningslagstiftningen. Denna uppsats handlar om den frivilliga revisionen i små aktiebolag 

som nedan beskrivs närmare. 

1.2 Bakgrund till frivillig revision 

Revisionsplikt för alla aktiebolag infördes den 1 januari år 1983. I Aktiebolagskommitténs arbete, 

SOU1995:44 diskuterades revisionsplikten men kommittén föreslog inga ändringar i reglerna. 

Anledningen var den tveksamhet till värdet av de argument som lagts fram angående den kostnad 

revisionen innebär för ett företag. Den 7 september 2006 beslutade regeringen att aktualisera 

frågan genom att tillkalla en särskild utredare med uppdrag att se över bland annat reglerna om 

revision för små företag. Den 14 december 2006 beslutade regeringen genom tilläggsdirektiv att 

ge utredaren i uppdrag att föreslå de ändringar i regelverket som krävs för att ta bort 

revisionsplikten för de små företagen. I en promemoria föreslog Finansdepartementet att 
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fastighetsskatten för vattenkraftverk skulle höjas samt att stämpelskatten för juridiska personers 

förvärv av fast egendom och tomträtter skulle höjas för finansiering av slopad revisionsplikt. 

Utredningen föreslog i sitt delbetänkande att bara knappt 4 procent av aktiebolagen skulle ha 

revisionsplikt. I stort sett innebar detta en återgång till den ordning som gällde före år 1988 och 

de väsentliga förslagen i utredningen var att: 

1. Små aktiebolags skyldighet att genom revisorn granska styrelsens och verkställande direktörens 

förvaltning det vill säga förvaltningsrevisionen avskaffades. 2. Små aktiebolags skyldighet att 

genom revisor granskas om hur skyldighet att betala skatt fullgjorts och om det förekommit brott 

i verksamheten upphävdes. Små aktiebolag skulle inte längre behöva ha en revisor som kan 

anmärka på eller anmäla missförhållanden. 3. Revisors mandattid kortas från fyra år till ett år.     

4. Revisorn skulle kunna väljas av bolagsstämma utan stöd i bolagsordningen och att de gamla 

bolagsordningsbestämmelserna om revision skulle upphöra att gälla utan att bolagsstämman 

behövde fatta beslut om detta (Regeringen 2010). Revisionsplikten för 250 000 småföretagare 

med aktiebolag slopades därmed och de nya reglerna gick igenom den 1 november. Små företag 

kan numera välja bort revisionen för det räkenskapsår som påbörjas efter den 1 november. För 

att ska slippa kravet på revision gäller att små aktiebolag har två av följande krav uppfyllda: 1. En 

nettoomsättning på högst 3 miljoner kronor. 2. En balansomslutning på högst 1,5 miljoner 

kronor. 3. Högst tre anställda. Ett dokument som visar att en redovisningskonsult följt en speciell 

arbetsgång vid upprättande av bokslut det vill säga en så kallad bokslutsrapport är numera ett 

alternativ till revisionen (Driva Eget 2010). 

Det finns skilda uppfattningar om detta, Fredrik Dahlberg, förbundsdirektör på Sveriges 

redovisningskonsulters förbund (SRF), menar att bokslutsrapporten ger en bättre överblick över 

bolagets ekonomiska situation. För de allra flesta mindre företag är bokslutsrapporten tillräcklig 

för finansiärer eller andra affärspartner och han menar att med tanke på dessa företags storlek är 

bokslutsrapporten oftast mer ändamålsenlig än en revisionsberättelse, Tomas Lindgren är 

ansvarig för mindre och medelstora företag på PwC och han menar att man bör komma ihåg 

skillnaderna mellan en bokslutsrapport och en revisionsberättelse. Han menar att 

bokslutsrapporten är ett instrument för bolagets ledning, men inte en granskningsrapport. Han 

kontrar att den inte heller är ett offentligt uttalande som kan delges till banker och leverantörer 

och ingår därför inte som en integrerad del av årsredovisningen (Driva Eget 2010). 



 

  5 

 

1.3 Problembakgrund 

Effekterna av en slopad revisionsplikt som trädde i kraft nyligen har ännu inte utvärderats. Det 

har gjorts massor av undersökningar för att förutse konsekvenserna för olika intressenter. I denna 

studie har det valts att fokusera på små aktiebolagens viktigaste intressenter det vill säga 

kreditgivare, revisorer, ägare och staten och undersöka effekterna utifrån deras perspektiv men 

också hur dessa påverkar små aktiebolagen i sin tur. Bankernas kreditgivningsprocess, 

Skatteverkets kontrollprocess och revisionsbyråers tjänster, priser och verksamhet har en stor 

betydelse för små aktiebolagens verksamhet och riskerar att förändras med de nya reglerna.  

Ett av argumenten för att behålla lagen om revisionsplikt har varit att företag som saknar en 

revisor som granskar finansiella rapporter kan ha svårigheter vid kreditansökningar hos banker. 

Just banker är en viktig aktör för små aktiebolag då alla små företag är i stort behov av kapital för 

att kunna finansiera sin verksamhet. Bankernas finansiering behövs för att dessa företag ska växa 

och utvecklas.  Skatteverket och Ekobrottsmyndigheten har i sin tur varnat för ökat antal 

oavsiktliga och avsiktliga skattefel och skattebrott och därmed behovet av ett effektivare 

kontrollsystem. 

KPMG tillhör en av de största revisionsbyråerna i Sverige och genomförde 2009 en stor 

undersökning inför förslaget om slopad revisionsplikt (KPMG 2009). 700 svenska små och 

medelstora företag deltog i undersökningen. De berörda företagen är försiktigt positiva till detta, 

men samtidigt råder stor osäkerhet om hur detta kommer att påverka den egna verksamheten.  

Resultat av undersökningen som presenterats visar att 7 av 10 tillfrågade anser att företag som 

fortsättningsvis avstår från att genomföra kvalificerad revision sannolikt kommer att erhålla en 

sämre kreditvärdering än de bolag som fortsätter som förut. Att oreviderade bolag får svårare att 

vara underleverantörer till såväl den offentliga sektorn som börsnoterade bolag är en annan 

förväntad effekt. I undersökningen tror en tredjedel av företagen att skattefusket kommer att öka. 

Den kostnadsbesparing som det kan innebära att inte längre anlita en kvalificerad revisor är den 

positiva effekt som är tydligast enligt undersökningen som också visar att bolagen i princip är 

positiva till en ökad frivillighet när det gäller revision, samtidigt som det finns en osäkerhet i vad 

effekterna blir (KPMG 2009). 

När det gäller frågan om hur det egna bolaget kommer att agera vid kundkrediter till bolag som 

inte genomför revision har de flesta (67 procent) ännu inte bestämt hur de ska agera och bland 

dem som har övervägt frågan tänker en av tre på att ge mer begränsade betalningsvillkor till bolag 

utan revision. KPMGs bedömning som stärkts efter den här undersökningen, är enligt Stefan 

Tärnell, Chef för Ägarledda företag på KPMG att de kommer att se en utveckling av revisionen. 
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Den kommer att se annorlunda ut för olika bolag beroende på typ av kunder, finansiering, 

ägarskap menar han. Han tror inte att det skulle blir sannolikt att behovet av revision helt skulle 

försvinna för så stora bolag som 50 anställda och 83 miljoner i omsättning (KPMG 2009). 

De 700 företag som deltagit i undersökningen ligger under gränsen för revision enligt regeringens 

förslag. Resultatet visar att drygt hälften (53 procent) är positiva till avskaffandet, med 

motiveringen att revision bör vara frivilligt, men samtidigt anser nästan lika många (46 procent) 

att det är en dålig idé, med motiveringen att det kommer att skapa sämre kvalitet i företagens 

redovisning. Resultatet av undersökningen visar också att små och medelstora företagen i 

allmänhet mycket nöjda med sin revisor och ger snittbetyget 4,1 på en femgradig skala. 61 

procent av företagen har redan bestämt sig för att fortsätta med revision, medan 8 procent istället 

kommer att köpa mer löpande rådgivning från en redovisningskonsult och 4 procent tänker klara 

sig helt på egen hand. Övriga har ännu inte bestämt sig (KPMG 2009). 

1.4 Forskningsfråga 

Vad har revisorer för betydelse i små aktiebolag? 

1.5 Syfte 

Syftet med studien är att undersöka vikten av revision.  

1.6 Problemformulering 

Studien inriktar sig på att studera införande av slopad revisionsplikt för små företag ur fyra 

aktörers perspektiv, genom att ställa följande frågor: 

 Hur har bankernas kreditgivningsprocess till små företag förändrats efter 

revisionspliktens slopande? 

 Ökar risken för ökade kreditförluster för bankerna med frivillig revision? 

 Hur har Skatteverkets kontrollprocess förändrats efter revisionspliktens slopande? 

 Hur har revisionsbyråer påverkats efter revisionspliktens slopande? 

 Hur påverkas små företag av en frivillig revision? 

1.7 Tidigare forskningen 

Millers och Smith (2006) har gjort en tidigare utförd studie med ungefär samma 

undersökningsmotiv som denna studie. Här utvidgas denna studie ur fler intressenters perspektiv 

samt fler faktorer. Det finns dock inga studier i Sverige efter införande av de nya reglerna om 
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slopad revisionsplikt för små aktiebolag (prop. 2009/10:204, SFS 2010:834–852) fr.o.m. 1 

november 2010.   

1.8 Forskningens mål 

Genom att öka förståelsen för revisionens betydelse och belysa vikten av revisorers tjänster avser 

författaren addera till forskningsfältet kring revision inom små aktiebolag genom att i större 

utsträckning än som tidigare gjorts belysa branschspecifika problem och förändringar för 

kreditgivare, revisionsbyråer, småföretagare samt Skatteverket. 

1.9 Disposition 

Uppsatsen är upplagd på så sätt att den börjar med inledning där bakgrunden till ämnet 

presenteras, problembakgrunden för att få mer förförståelse för ämnet. Därefter formuleras ett 

syfte med studien och olika problem samt vilket bidrag denna studie kan ge.  

I metodkapitlet som följer redogörs det vetenskapliga förhållningssättet som används i denna 

studie och motiverar valet av metod, intervjutyp, respondenter och intervjuguide samt 

undersökningsmodell. Tillvägagångssätt, forskningsetiska ställningstagande, avgränsningar 

redogörs också och kapitlet avslutas med källkritik. 

I teorikapitlet presenteras teoretiska referensramen kring revision, kreditgivning och även 

närliggande områden, som legat till grund för förståelse av ämnet revision och de teman som 

valts att användas i undersökningen.  

I empirikapitlet presenteras intervjuer med olika respondenter som tagits fram efter urval. 

I analyskapitlet analyseras resultaten av intervjuerna utifrån undersökningsmodellen. 

I slutsatskapitlet presenteras de resultat som identifierats och i diskussionskapitlet diskuteras hur 

frivillig revision påverkar respektive intressent. Vidare ges förslag till ytterligare forskning inom 

området. 
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2 Metod 

2.1 Tillvägagångssättet  

1. Val av ett intressant ämne inom företagsekonomi  

2. Val av syfte, problemformulering och avgränsningsområde  

3. Val av metod, datainsamling. intervjufrågor, undersökningsmodell och intervjupersoner 

4. Insamling av primärdata genom intervjuer  

5. Analys enligt undersökningsmodellen i referensramen  

6. Slutsats 

2.2 Vetenskaplig utgångspunkt 

2.2.1 Ämnesval  

Avgörande vid valet av uppsatsämne var inriktningen på författarens studier inom redovisning 

och finansiering samt framtida yrkesval inom revisionsbranschen. Utgångspunkten för 

ämnesvalet blev också det stora intresset författaren har för redovisning och finansiering. 

Intresset för revisions betydelse för småföretagen vid bankernas kreditbedömningar grundar sig i 

att författaren tidigare arbetat som fastighetsmäklare på Fastighetsbyrån som ägs av Swedbank. 

Mäklarna satt tillsammans med Swedbank och hade ett väldigt nära samarbete och förmedlade 

bland annat bankens bolån till kunderna. 

Bland dessa fanns även egna företagare som köpte både privatbostäder och näringsbostäder. Att 

finansieringen blir godkänd var en förutsättning för en fullföljd affär men inte alltid en 

självklarhet. De problem som oftast uppstod var tillförlitligheten av den information köparen 

lämnade vid låneansökan. Där insåg författaren revisionens betydelse i framför allt småföretagen 

som sedan 2006 har varit omdiskuterad i och med förslaget om slopande av revisionsplikten.   

Då det redan fanns en del studier gjorda om hur den slopade revisionsplikten i små aktiebolag 

skulle komma att påverka bankerna som är den viktigaste intressenten för små företagen 

utvecklade författaren resonemanget vidare. 

Det finns fler intressenter i små företag som påverkas av en frivillig revisionsplikt och i studien 

valde därför att utgå från fler perspektiv för att få en förståelse av revisions betydelse. På grund 

av att företagets alla intressenter påverkas på olika sätt inriktas och fördjupas studien till att 

granska kreditgivare, revisionsbyråer, Skatteverket samt småföretagare.  
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2.2.2 Kvalitativ eller kvantitativ 

Enligt Björklund och Paulsson (2007) är det främst studiens syfte som avgör om en studie är 

kvalitativ eller kvantitativ. I studien har valts att använda sig av en kvalitativ metod, då syftet är att 

skaffa mig en djupare och mer utförlig kunskap än vad som kan ske vid en kvantitativ ansats 

Patel och Davidson (2006). Kvalitativa studier används för att skapa djupare förståelse för ett 

specifikt ämne, dock är möjligheten till generalisering låg i en sådan undersökning jämfört med 

kvantitativa studier. Vid kvalitativa studier är det lämpligast med observationer och intervjuer för 

att få information Björklund och Paulsson (2007). 

2.2.3 Induktion, deduktion eller abduktion 

Enligt Björklund och Paulsson (2007) vandrar man mellan olika abstraktionsnivåer under 

uppsatsarbetes gång där det generella och det konkreta utgör ändpunkterna. I studien används en 

deduktiv ansats där teorierna inom referensramen presenteras och utifrån dessa görs förutsägelser 

om empirin, vilka i studien sedan försöker fås verifierade av insamlade fakta. Slutsatser dras 

därmed om separata företeelser utifrån den befintliga teorin. 

2.2.4 Val av metod 

För att höja en studies tillförlitlighet kan enligt Björklund och Paulsson (2007) flera olika metoder 

användas för att undersöka en och samma företeelse och då får man flera olika perspektiv på 

studieobjektet. Detta kallas triangulering där två eller flera metoder används för att nå olika syfte. 

I denna studie används även andra typer av triangulering än metodtriangulering, Genom att 

använda olika litteratur och respondenter så kallad datatriangulering samt användning av olika 

teorier på samma uppsättning data så kallad teoretisktriangulering. I denna studie används olika 

respondenter från varje aktör som ger sin syn på slopad revisionsplikt utifrån sitt eget perspektiv 

och sin verksamhet. Olika litteratur används också i studien för att få en helhetsbild av ämnet och 

området. Teorier som används är från både dem som är för lagen men också de som är mot och 

är kritiska. 

På valet av metod har författarens grundläggande vetenskapsteoretiska ställningstaganden stor 

påverkan. Psykiska, psykosociala och historiska faktorer påverkar också enligt Björklund och 

Paulsson (2007) ofta utredares val av metod. Hur mycket kunskap som finns inom området, 

ekonomisk finansiering, tidsbegränsningar, kunskap och attityder hos kamrater, kollegor, 

medförfattare och handledare är man också beroende av och det kan inverkan på valet. Resultatet 

som efterfrågas är också en annan aspekt som i stor sträckning kan påverka valet av metod. Det 

finns olika intressenter kring företaget som berörs av den slopade revisionsplikten. Enligt 
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Björklund och Paulsson (2007) kan enkät vara lämplig som metod för att få en bredd i resultatet 

då man når ut till fler men för att få ett djup och en ökad förståelse har ett fåtal intressenter 

studerats och metoder som djupintervjuer och företagsintern dokumentation använts.  

2.2.5 Intervjuer 

Intervjuer är enligt Björklund och Paulsson (2007) olika former av utfrågningar som kan ske 

genom personlig direktkontakt, via telefon eller en dialog via e-post.  Genom intervjuerna har fått 

så kallade primärdata samlats in, det vill säga data som samlats in i syfte att användas i den här 

studien.  Strukturerad intervju har använts där alla frågor varit bestämda i förväg och tagits upp i 

en bestämd ordning. Intervjuerna har genomförts med en nyckelperson som i vissa fall 

kompletterat sina svar med hjälp av kollegor. Intervjuerna har bandats och nedtecknats. Vid vissa 

känsliga frågeställningar har noteringar gjorts efter intervjun för att få mer fullständiga svar.  

Intervjuer ger inte enligt Björklund och Paulsson (2007) bara tillgång till information som är av 

direkt relevant med avseende på studiens syfte utan även möjlighet till en djupare förståelse då 

man kan anpassa frågorna till varje individuell respondent och dennes tidigare svar. Personliga 

intervjuer är dock ofta mycket tidskrävande och kostsamma till följd av resor och därför har jag i 

vissa fall använt mig av andra former som telefon och e-post. För att kontrollera och undvika 

missförstånd har respondent som intervjuats via e-post även kontaktats via telefon för att 

komplettera sina svar samt lämna andra synpunkter och svara på kontrollfrågor. 

2.2.6 Intervjuguide 

Utifrån litteraturstudierna som formar referensramen i denna uppsats och en förståelse för 

ämnet, har en intervjuguide tagits fram. (Se bilagor) 

Intervjuguiden används med viss variation för intervjuer med de olika kategorierna. I 

intervjuguiden finns det frågor till kreditgivare, revisionsbyråer, Skatteverket, experter samt små 

aktiebolag.  Undersökningsmodellen som arbetas fram med hjälp av olika teman är en integration 

av den teoretiska referensramen i studien samt frågeställningen.  

2.2.7 Val av respondenter  

Relevanta kategorier av respondenter har valts utifrån syftet och problemställningen som 

presenterats i studien. Olika kategorier respondenter representerar olika intressenter med olika 

funktioner som ser på ämnet utifrån sitt eget perspektiv och ger därmed en helhetsbild i studien. 

Frågan här var vilka personer från varje kategori som skulle kunna bidra till att nå syftet i studien. 

Efter förförståelse för ämnet och litteraturstudier har relevanta intervjupersoner hos varje 
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kategori som skulle kunna bidra med sina kunskaper, erfarenhet och insyn kunnat identifieras. De 

intervjupersoner som valts ut i varje kategori har uppfyllt kriterier som goda kunskaper och 

erfarenhet av arbete med småföretag skulle för att ha relevans för deltagande i undersökningen. 

Intervjupersonerna i studien består av:  

1. Kreditchefer/kontorschefer hos de stora kreditgivarna i Sverige. 

2. Godkända och auktoriserade revisorer hos de stora revisionsbyråerna i Sverige. 

3. Nyckelpersoner på Skatteverkets huvudkontor. 

4. Företrädare hos svenska små aktiebolag från olika branscher som omfattas av reformen. 

 

Genom att besöka respektive företags webbsida och därifrån hitta kontaktuppgifterna togs 

kontakt med intervjupersonerna. Både företagets växel samt mailbox har använts för att komma i 

kontakt med respektive intervjuperson. Även sajten hitta.se har använts för att söka 

kontaktuppgifter. Hos Skatteverket kontaktades intervjupersonen genom växel efter att olika 

pressmeddelanden om ämnet skrivna av intervjupersonen har hittats. Huvudkontoret hänvisade 

också till honom som ansvarig för området. Intervjupersonerna till småbolagen valdes efter ett 

urval där fem bolag som omfattades av reformen avseende omsättning och antal anställda 

hittades efter sökning på allabolag.se. Sedan hittades kontaktuppgifter genom lokaldelen där även 

uppgifter om kontaktperson för företaget fanns.  

Med revision i denna studie menas sådan revision som utförs av godkända eller auktoriserade 

revisorer eller av registrerade revisionsbolag och det är därför dessa som intervjuas. 

2.2.8 Kunskapssyn och verklighetssyn 

Forskare bör enligt Mason (2002) vara medveten om sin egen kunskapssyn då detta kan påverka 

dennes studier, vilket är det av stor betydelse vid forskning. Epistemologi är forskarens syn på 

kunskap och ontologi synen på verkligheten. Dessa säger vad forskningen egentligen handlar om, 

det vill säga vad det är som undersöks och är viktiga begrepp att känna till för studiens 

trovärdighet. Samtidigt är enligt Bryman och Bell (2005) det kunskapssynen som åskådliggör hur 

forskaren uppfattar verkligheten och kan i studierna kännetecknas av positivism eller 

hermeneutik. 

Bryman och Bell (2005) skriver vidare att positivismen förklarar ett fenomen genom 

observationer i verkligheten. Människan uppfattas som passiv och den utgår från 

naturvetenskapen. Kännetecken för en forskning med en positivistisk kunskapssyn är att samma 
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resultat kan fås även om studien genomförs med en annan forskare. Forskarens roll ska vara 

värderingsfri och fakta och värdering ska särskiljas. 

Hermeneutiken som vill skapa förståelse för ett fenomen uppfattar människan till skillnad från 

positivismen som aktiv och handlar om tolkningslära.  För att skapa förståelse är forskaren istället 

aktiv med egna värderingar i forskningen. Hermeneutiken har ett vetenskapligt syfte som innebär 

att verkligheten försöker studeras, tolkas och förstås. Den hermeneutiska kunskapssynen används 

i denna studie som har till syfte att skapa en allmän förståelse för revisorns betydelse i små 

aktiebolag. Mina värderingar kan ha påverkat utformningen av frågorna. Även om jag försöker att 

vara värderingsfri i studien och skilja på fakta och värderingar. Risken finns därför att samma 

resultat inte kan fås om studien genomförs igen med en annan forskare som vid en forskning 

med en positivistisk kunskapssyn.  

2.3 Validitet, reliabilitet och objektivitet 

Studiens trovärdighet är enligt Björklund och Paulsson (2007) viktig och validitet, reliabilitet och 

objektivitet kan ses som tre mått på det. Validitet i en studie visar i vilken utsträckning man 

verkligen mäter det man avser att mäta och kan öka genom användning av flera olika perspektiv. 

Vid intervjuer kan validiteten öka genom tydliga och ej vinklade frågor. Reliabiliteten visar graden 

av tillförlitlighet i mätinstrument det vill säga i vilken utsträckning man får samma värde om man 

upprepar undersökningen och kan öka genom att man använder kontrollfrågor vid intervjuer, där 

aspekten blir att undersöka ännu en gång.  Objektivitet är när läsaren kan ges möjlighet att själv at 

ställning till studiens resultat genom att tydliggöra och motivera de olika val som görs i studien. 

Det ökar studiens objektivitet.  

Genom användning av teori och undersökningar från flera olika perspektiv har jag ökat 

validiteten. Vid intervjuer har jag använt tydliga och ej vinklade frågor och intervjuguiden och 

intervjupersonerna valts noga. Genom att även i möjligaste mån använda sig av nyckelpersoner 

som vill ange sitt namn och företagsnamn har validiteten ökat och därmed trovärdigheten. I 

denna studie har även metoderna för datainsamlingen valts noga för att ge uppsatsen ökad 

tillförlitlighet. Från författarens sida finns det ett stort intresse av att metoden ska vara stabil och 

inte förvränga forskningsfynden. Då metoden för datainsamlingen varit säker och bra bedöms 

reliabiliteten som bra. Datainsamlingen har i första hand skett genom litteraturstudier. 

Litteraturen har valts noga och har bland annat använts vid tidigare forskningar. Författaren har 

varit källkritisk och i möjligaste mån inte använt internet för att ha säkrare källor. I undantagsfall 

när internet använts har tillförlitligheten undersökts och bedömts som bra.  
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2.4 Forskningsetik 

Den metod som används i empiridelen innebär intervjuer med individer och organisationer. 

Forskningsetiken blir därför en aktuell fråga i uppsatsarbetet. Det krävs eftertanke då det finns 

risk att avslöja affärshemligheter och andra förhållanden från intervjupersonerna. De personliga 

berättelserna har också i andra hand varit en anledning att iaktta särskild diskretion.  Därför har 

författaren varit lyhörd på åsikter som uttryckts från intervjupersonerna. Möjligheten att vara 

anonym genomgående i uppsatsarbetet samt vara anonym efter att intervjudata tolkats har därför 

lagts till de metodmässiga implikationer som detta inneburit. Respondenterna har själva fått välja 

om de vill vara anonyma eller inte, men endast vissa småföretagare har efterfrågat detta vilket 

självklart respekterats. 

2.5 Avgränsningar  

Undersökningen grundas på de aktiebolag ligger inom gränsvärden som omfattas av den slopade 

revisionsplikten. Revisions betydelse har undersökts utifrån olika perspektiv det vill säga 

kreditgivare, revisionsbyråer, svenska små aktiebolag samt Skatteverket. Då små aktiebolag oftast 

är i stort behov av kapital har fokus lagts på kreditgivningar som kan påverkas av en frivillig 

revisionsplikt. Den andra aktören som valts att grunda studien på är revisorerna som har special 

kompetens att granska småbolag och detta kommer väl till användning för kreditgivares 

kreditgivning samt Skatteverkets kontrollprocess. 

Genom att intervjua kreditgivare, revisionsbyråer, Skatteverket och små aktiebolag kan man 

lättare se skillnader i svaren för att på så sätt förmå att förstå betydelsen av revisorn i de små 

aktiebolagen vid bankernas kreditbedömningar. 

2.6 Metod- och källkritik 

2.6.1 Kritik till val av respondenter 

I denna studie har svåraste delen varit att få respondenter att ställa upp på intervjuer. Detta beror 

dels på att lagen precis trätt ikraft och effekterna inte mätts och dels på grund av årstiden då 

många nyckelpersoner har fullt upp inför årets slut. Störst svarsvilja fanns hos bankerna. Dock 

valde SEB och Länsförsäkringar att inte ställa upp.  Av de fyra större revisionsbyråerna var det 

bara två som ställde upp i studien, en godkänd revisor och en auktoriserad revisor.  

Lokala skattekontor var inte heller villiga att ställa upp och menade att de inte kunde besvara 

frågorna då lagen precis trätt i kraft och hänvisade till huvudkontoret. Det hade dock varit 
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intressant och för studien berikande om alla respondenter ställt upp. För att inte avgränsa studien 

geografiskt kontaktades respondenter över hela landet. Ett s.k. bekvämlighetsurval uteslöts för att 

få ett resultat som representerade små företag över landet. Dock hänvisade lokala kontor oftast 

till huvudkontoret som var beläget i Stockholm. Mindre orter är intressanta att undersöka då 

aktörer från dessa orter kan ha ett annorlunda synsätt på bedömningar och samarbete just för att 

de har en personligare relation till varandra som kan påverka processen. Det hade också varit 

intressant att intervjua mindre aktörer som mindre banker och revisionsbyråer då de stora har 

bättre rykte och mer tillförlitlighet ges till dessa på grund av sin storlek men också sitt goda rykte. 

Att ställa upp var mer tids- och resurskrävande för dessa än de stora aktörerna och efter en kort 

undersökning uteslöts dem. 

2.6.2. Kritik mot tillvägagångssätt 

Antalet frågor i intervjuguiden är många och frågorna har av vissa respondenter bedömts som 

tidskrävande och ingående. Det kan ha påverkat svarsviljan. 

Intervjufrågorna borde också ha testats i en pilotstudie innan de verkliga intervjuerna mot andra 

än respondenterna för att säkerhetsställa att frågorna besvarar syftet med studien.  

I efterhand har intervjuguiden visat sig vara bra och uppfylla sin funktion för att nå syftet i 

studien. 

2.6.3. Källkritik mot sekundärkällor  

Sekundärkällor som används utgår från revisionsplikt i alla aktiebolag och många artiklar utgår 

från lagförslaget då lagen är relativ ny. Tidsmässig och innehållsmässig har de valts noga för att ge 

rätt bild som är aktuell.  

2.6.4. Kritik mot mig själv 

I referensramen och intervjuguiden har utgångspunkten valts från revisorns betydelse i de små 

aktiebolagen vid bankernas kreditbedömningar och Skatteverkets kontroll. Denna uppfattning 

grundar sig på tidigare forskning och påstående. Lagen är relativt ny och många tidigare studier 

bygger på att lagförslaget har förutspått effekterna och överskattat betydelsen av revisorn. Det 

kan till viss del ha kommit att påverka studien. Undersökningen har påpekat vikten av 

redovisningskonsulter som fått en större roll och uteslutits i denna studie. Det påverkar dock inte 

denna studie i större grad då syftet har varit att utgå från revisorns betydelse och syftet berör 

därför inte redovisningskonsulterna. Vid intervjuer har revisorns betydelse undersökts och där 

har i efterhand betydelsen av redovisningskonsulter framkommit. 
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2.7. Användning och tolkning av denna forskning 

Läsaren uppmanas till försiktighet vid användning och tolkning av intervjuerna i denna studie. 

Respondenterna presenteras med namn, vilken organisation de representerar samt befattning. 

Individer och organisationer kan ha skilda uppfattningar i vissa frågor och de svar som lämnas av 

individerna i denna studie behöver nödvändigtvis inte representera organisationens svar och 

åsikter. Bankerna, revisionsbyråer och Skatteverkets organisation påverkar tolkning av svaren.  

Swedbank har en centralorganisation och ansvarig chef svarar på mina frågor utifrån ansvarig för 

hela området samtidigt som Handelsbanken arbetar mer lokalt och en kontorschef svarar på mina 

frågor utifrån sitt lokala kontor. Beträffande revisionsbyråerna så är det vanligt med en 

paraplyorganisation över olika franchisekontor som går under samma namn men bedrivs av olika 

ägare med egna företag. Lokala avvikelser kan därför förekomma. Respondenters svar bör därför 

tolkas utifrån en personlig uppfattning i egenskap av auktoriserad/godkänd revisor, vilket inte 

behöver vara synonymt med organisationens.  
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3 Referensram 

3.1 Revision 

Ordet revision kommer enligt Jerlinger (1996) ursprungligen från det latinska ordet revidere, som 

betyder återseende, och syftar till att granska det som har inträffat.  Som jag nämnde i metoddelen 

menar jag med revision i denna studie, sådan revision som utförs av godkända eller auktoriserade 

revisorer eller av registrerade revisionsbolag. Att med en professionellt skeptisk inställning 

planera, granska, bedöma och uttala sig om årsredovisning, bokföring och förvaltning är enligt 

FAR (2006) innebörden av en revision. 

Målet med en revision är enligt FAR att revisorn ska lämna en revisionsberättelse vilken 

tillsammans med årsredovisningen är beslutsunderlag för företagets intressenter. Revisionen 

innebär att förstå, granska och rapportera och i Sverige delas revisionen in i revision av 

årsredovisning samt revision av VD:s och styrelsens förvaltning. Enligt FAR:s yrkesetiska regler 

är huvudsyften med revisionen att visa och granska de affärshändelser som ägt rum i företaget 

vilket ger en rättvisande bild av företaget samt att undersöka hur företagets styrelse och VD har 

skött företaget under året.  

I FAR står det vidare att i ett aktiebolag är ägarnas ansvar begränsat och därför ställs det särskilda 

krav på hur företagets resultat och ställning redovisas till intressenterna. De olika intressenterna 

måste kunna lita på förvaltningen och på den information som bolaget lämnar om sin 

ekonomiska situation. Styrelsen och VD har ansvaret för informationen samtidigt som revisorns 

roll är att kvalitetssäkra den. 

Revisorns uppdrag är enligt FAR SRS (2009) ett bestyrkandeuppdrag och delas in i två olika 

typer, ett uttalande med hög men inte absolut säkerhet samt uttalande med begränsad säkerhet. 

Av 5-7§§ Revisionslagen (1999:1079) framgår revisorns uppgifter. Av 9:3 aktiebolagslagen 

(2005:551) framgår att revisorns uppgifter är att granska bolagets årsredovisning, bokföring samt 

styrelsens och VD:s förvaltning. 

Årsredovisningens viktigaste funktion är att ge intressenterna pålitlig information om bolaget 

Genom att intressenterna kan göra skäliga förutsägelser om företaget kan de enligt Lönnqvist 

(2006) också fatta säkrare beslut. Det är viktigt att företag revideras och det är även lagstiftat i 

Sverige. 

Den första intressenten är enligt FAR (2006) Ägare som inte alltid sitter i företagsledningen. De 

har inte någon egen insyn företaget och måste därför lita till den information som styrelse och 

VD lämnar. För beslut om eventuellt fortsatt ägande är det viktigt att uppgifterna som lämnas är 
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rättvisande då de ligger till grund för ägarnas beslut. För att bedöma återbetalningsförmågan är 

det viktigt att upplysningar om ett företag är korrekta. Det är en säkerhet för banker och andra 

kreditgivare som lånar ut pengar. Även företagets leverantörer vill veta om de vågar leverera och ge 

kredit och därför är det viktigt att det finns trovärdig ekonomisk information om den tilltänkta 

kunden. 

För att försäkra sig om skötta leveranser behöver även företagets kunder ha en trovärdig 

ekonomisk information och anställda har intresse av korrekt. Anställda är en annan grupp som 

behöver korrekt information om företaget. VD och styrelse har en stor nytta av revisorns 

synpunkter och bedömningar som kan bli en samtalspartner i ekonomiska frågor. Då redovisning 

ligger till grund för skatter och avgifter måste även stat och kommun kunna lita på företagets 

information. 

 

 

Bild 1 Revisionens intressenter 

Källa: "Revision en praktisk beskrivning" 2006, Stockholm; FAR Förlag AB, s. 27. 

3.2 Revisionsplikten 

Svensk lagstiftning stadgar revisionsplikten i aktiebolag i aktiebolagslagen. Enligt 9:1 ABL ska ett 

aktiebolag ha minst en revisor och denne ska enligt 9:12 vara auktoriserad eller godkänd. Kravet 

på revisionsplikt i alla aktiebolag infördes 1983 och motivet var att förebygga ekonomisk 

brottslighet. 

Den lag som reglerar hur aktiebolag ska upprätta sin redovisning är Bokföringslagen (1999:1078) 

och Årsredovisningslagen (1995:1554) reglerar hur aktiebolag ska upprätta sin årsredovisning. 

Det finns också organisationer som utfärdar rekommendationer och inflytelserikaste som 

http://www.notisum.se/rnp/sls/lag/19951554.htm
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Föreningen auktoriserade revisorer (Far) som är en sammanslagning av FAR och SRF samt 

Redovisningsrådet (RR). Enligt Årsredovisningslagen (ÅRL) 2 kap 1 § ska årsredovisningen 

omfatta balansräkningen, resultaträkningen samt notsystemet och förvaltningsberättelsen. Enligt 

Bokföringslagen (BFL) ska bokföringen upprättas enligt god redovisningssed (GRS). GRS innebär 

enligt Artsberg (2005) att råd och anvisningar från Bokföringsnämnden (BFN) och RR ska följas, 

även en faktiskt förekommande praxis hos en kvalitativt representativ krets av bokföringsskyldiga 

ska följas. 

Det finns svenska direktiv som alla företag bör följa vid upprättande av deras årsredovisning och 

dessa återfinns i BFL 1 kap, 2§, ÅRL 1 kap, 3§. Det finns även EU-direktiv som alla svenska 

företag bör följa. Sverige är även sedan 1995 medlem i EU, Europeiska Unionen och är därmed 

skyldig att följa direktiven som lämnas. Alla aktiebolag inom EU är skyldiga att upprätta 

årsbokslut bestående av balans- och resultaträkning samt en förvaltningsberättelse (EUs fjärde 

bolagsdirektivet). Artikel 51 i bolagsdirektivet föreskriver obligatorisk revision av företagens 

årsbokslut. Revisionen ska utföras av lagstadgad revisor som ska uttala sig om hur 

förvaltningsberättelsen överensstämmer med årsbokslutet. 

3.3 Revisorer 

3.3.1 Revisorsnämnden 

Revisor, bokförare, redovisningskonsult och så vidare kan alla kallas för revisorer i vardags även 

om skillnaden är stor. Med revisor i denna studie menas godkända och auktoriserade revisorer. 

För att bli godkänd och sedan eventuellt auktoriserad revisor krävs enligt Revisorsnämnden (RN) 

att man hos nämnden har avlagt revisorsexamen (för godkännande) och högre revisorsexamen 

(för auktorisation). Revisorsnämnden är statens myndighet för revisorsfrågor med två 

övergripande uppgifter. Den ena huvuduppgiften är att se till att det finns kvalificerade revisorer 

för näringslivets behov. Den andra är att ha tillsyn över dessa revisorer. Revision av aktiebolag, 

banker, försäkringsbolag, stora ekonomiska föreningar, stiftelser och andra sammanslutningar 

som bedriver ekonomisk verksamhet utförs av godkända eller auktoriserade revisorer eller av 

registrerade revisionsbolag. När man talar om dem alla gemensamt brukar man ofta säga 

kvalificerade revisorer. Förordningen om revisorer styr revisorsexamen som ska säkerställa att 

revisorn har tillräckliga teoretiska kunskaper för att utföra lagstadgad revision och förmåga att i 

praktiken tillämpa sådana kunskaper i revisionsarbetet. För att få avlägga revisorsexamen och 

högre revisorsexamen fordras att den sökande genomgått såväl teoretisk som praktisk utbildning 

(Förordning 1995:665 om revisorer). 
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3.3.2. RN:s verksamhet enligt Revisorslagen 

Revisorsnämndens verksamhet framgår av 3 § Revisorslagen (2001:883), RN ska 

1. pröva frågor om godkännande, auktorisation och registrering enligt denna lag, 

2. utöva tillsyn över revisionsverksamhet samt över revisorer och registrerade revisionsbolag,  

3. pröva frågor om disciplinära och andra åtgärder mot revisorer och registrerade revisionsbolag,  

4. samt ansvara för att god revisorssed och god revisionssed utvecklas på ett ändamålsenligt sätt. 

RN har därmed ett ansvar för att de normer som de kvalificerade revisorerna använder i sina 

revisionsuppdrag enligt punkt 4 och kan därför utfärda formella föreskrifter och avge särskilda 

uttalanden. Det viktigaste verktyget RN har för detta ändamål är emellertid de ställningstaganden 

som RN gör i sina beslut om disciplinär åtgärd som publiceras i RN:s praxissamling. En så kallad 

disciplinär åtgärd är erinran, varning eller upphävande av godkännandet, auktorisationen eller 

registreringen. RN utfärdar ett 60-tal disciplinära åtgärder varje år. RN kan också meddela 

förhandsbesked i vissa frågor som ett ytterligare inslag i tillsynsverksamheten. 

Dessa beslut samt förhandsbesked fattas av en särskild nämnd, Tillsynsnämnden som också 

beslutar om föreskrifter och ärenden av principiell betydelse. Alla andra beslut fattas av 

myndighetschefen. I stort sett alla beslut som Tillsynsnämnden fattar kan överklagas till domstol. 

RN har under åren 2005-2009 avgjort ungefär 300 disciplinärenden. Bara 4,5 procent eller 14 st. 

av dessa gäller upphävande av auktoriserade revisorer. Under samma period upphävdes också 27 

godkända revisorer, vilket gör att den strängaste sanktionen har under denna period utdelats i 41 

fall, eller 14 %. Revisorer från de fyra största byråerna har inte mist sin auktorisation eller 

godkännande mer än i två eller tre fall de senaste fem åren. De har dock fått varning eller erinran 

i 54 fall eller 18 % av det totala antalet ärenden avgjorda av RN under perioden (RN:s hemsida 

www.rn.se). 

3.3.3. Revisors ansvar enligt Revisorslagen 

I Revisorslagen (2001:883), 19§, 20§, 26§ finns bestämmelser om revisorer. Där anges revisorns 

skyldigheter och där framgår bland annat att revisorn ska upprätthålla god revisorssed, ska vara 

oberoende, det vill säga opartisk och självständig och att revisorn har tystnadsplikt. 

Tystnadsplikten för revisorer som innebär att revisorn inte till fördel, till nytta eller till skada för 

denne själv eller någon annan berörd får yttra sig om uppgifter som denne använder inom sin 

yrkesutövning. För att redovisningen ska kunna kvalitetssäkras är utgångspunkten enligt Artsberg 
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(2005) att granskningen utförs av en oberoende part. Revisorn bör därför vara opartisk och 

självständig.  

I Revisorslagen 21-22 §§  ställs det krav på revisorns opartiskhet och självständighet. Revisorn ska 

utifrån den s.k. analysmodellen pröva de hot som äventyrar dennes oberoende.  Av 21§ p.1 a-e 

framgår att revisorn är skyldig att undersöka huruvida han kan genomföra sina uppdrag som 

utgör revisionsverksamhet utan att det förekommer omständigheter som kan rubba förtroendet 

för denne. Av lagtexten framgår att: 

- Om revisorn har ett direkt eller indirekt ekonomiskt intresse i revisionsklientens 

verksamhet, Om revisorn måste granska och ta ställning till sitt eget arbete, till exempel 

ett råd som han eller hon tidigare har lämnat klienten. 

- Om revisorn uppträder eller har uppträtt till stöd för eller emot klienten, till exempel i en 

rättslig eller ekonomisk angelägenhet och framstår därför som kopplad till klienten. 

- Om revisorn har nära personliga relationer med någon som ska granskas. 

- Om revisorn utsätts för hot eller någon annan påtryckning som är ägnad att väcka 

obehag. 

- Om det förekommer annat förhållande som gör att revisorns förtroende anses rubbat. 

Då bör revisorn avböja eller avsäga sig uppdraget. 

 

3.3.4. Revisors anmälningsplikt 

Revisorers tystnadsplikt har fått undantag genom införande av anmälningsplikt vid misstanke om 

brott. Revisorerna är sedan 1999 enligt Ekobrottsmyndigheten (2004) skyldiga att vidta åtgärder 

för att i ett tidigare stadium upptäcka och förebygga ekonomisk brottslighet. Revisorers 

anmälningsplikt vid misstanke om brott framgår av ABL. Denna anmälningsskyldighet inträder 

på ett lågt stadium i misstanketrappan utnyttjas av rättsväsendet för att ange graden av misstanke. 

Lägsta trappan i modellen är, kan misstänkas eller anledning att anta, skäligen misstänkt, 

sannolika skäl, tillräckliga skäl och högst i upp ställt utom rimligt tvivel. Tröskeln för revisorers 

anmälningsplikt har satts lågt och inträder redan vid kan misstänkas.  

I 9 kap. 42 § nya aktiebolagslagen finns den s.k. brottskatalogen. I bilaga 1 till 

Ekobrottsmyndighetens rapport ”Särskilt om de brott som omfattas av revisorns 

anmälningsskyldighet” där återfinns följande brott enligt brottskatalogen: 

9 kap.1 eller 3§§ Brottsbalken(BrB) Bedrägeri och grovt bedrägeri 

9 kap. 6 a § BrB Penninghäleri 

9 kap. 9 § BrB Svindleri 
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10 kap. 1 eller 3 §§ BrB Förskingring/grov förskingring 

10 kap. 4 § BrB Olovligt förfogande 

10 kap. 5 § BrB Trolöshet mot huvudman 

11 kap. 1 § BrB Oredlighet/grov oredlighet mot borgenärer 

11 kap 2 § BrB Försvårande av konkurs eller exekutiv förrättning 

11 kap. 4 § BrB Otillbörligt gynnande av borgenär 

11 kap. 5 § BrB Bokföringsbrott 

17 kap. 7 § BrB Bestickning 

20 kap. 2 § BrB Mutbrott 

2 och 4 §§ Skattebrottslagen Skattebrott/grovt skattebrott 

5 § Skattebrottslagen Vårdslös skatteuppgift 

10 § Skattebrottslagen Försvårande av skattekontroll 

3.3.5. Penningtvättslagen 

Revisorer är även enligt lagen om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism 

skyldiga att granska alla transaktioner där penningtvätt misstänks. Lagen grundar sig på EU:s 

tredje penningtvättsdirektiv, Europaparlamentets och Rådets direktiv 2005/06/EG av den 26 

oktober om åtgärder för att förhindra att det finansiella systemet används för penningtvätt och 

finansiering av terrorism. De två tidigare direktiven om penningtvätt har i och med det tredje 

direktivet upphävts som dock i vissa delar helt bygger på de tidigare direktiven. De lagar som 

tidigare reglerade penningtvätt och finansiering av brottslighet var lagen om återgärder mot 

penningtvätt, lagen om straff för finansiering av särskilt allvarlig brottslighet i vissa fall och lagen 

om penningtvättsregister. Straffstadgarna som träffar förfarande som kan utgöra penningtvätt 

återfanns i brottsbalken och på annat håll i strafflagstiftningen. 

Den gällande lagen omfattar banker och andra finansiella institut, som livförsäkrings- och 

värdepappersbolag, kreditmarknadsföretag, försäkringsförmedlare, fondbolag samt bolag som ger 

ut elektroniska pengar. Lagen omfattar även företag och yrkesutövare utanför den finansiella 

sektorn, såsom fastighetsmäklare, revisorer, advokater, skatterådgivare samt företag som bistår 

vid bolagsbildning och tillhandahåller kontor och postadresser. 

Lagändringarna som det tredje penningtvättsdirektivet medförde var att syftet utökades, efter 

händelserna 11 september 2001, till att inkludera förhindrande av finansiering av terrorism. Där 

finansiering av terrorism avser den brottslighet som återfinns finansieringslagen. Utökandet av 

syftet enligt SOU 2007:23 innebar att alla verksamhetsutövare kom att omfattas av 
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penningtvättslagen. Bestämmelserna om granskning, uppgiftsskyldighet och meddelandeförbud 

kvarstår i penningtvättslagen dock gjordes vissa förtydliganden. Uppgifter skall lämnas till 

Finanspolisen utan dröjsmål och om det går skall man underlåta att utföra en transaktion om det 

inte försvårar utredningen. Meddelandeförbudet skall inte hindra att information ges till en 

tillsynsmyndighet om det finns behov av informationen. Särbestämmelser som fanns för 

advokater och revisorer togs bort enligt prop. 2008/09:70.  De ytterligare aktörer som kom att 

omfattas av den nya lagen var, bland annat registrerade revisionsbolag och annan verksamhet 

som erbjuder bokföringstjänster eller revisionstjänster. Det tredje direktivet är i vissa delar ett 

minimidirektiv, det vill säga att det finns möjlighet för medlemsstaterna att välja om de vill införa 

skärptare krav än de i direktivet. I vissa delar kan det enligt prop. 2008/09:70 även väljas om 

medlemsstaterna ska vidta åtgärder, så kallade nationella val. Dessa val finns för att kunna 

anpassa regleringen till särskilda nationella förhållanden. 

3.3.6. Revisor vs. Företagsledare 

I 9:3 ABL anges en revisors uppgifter. Av lagtexten framgår att revisorn skall granska bolagets 

årsredovisning och bokföring samt styrelsens och den verkställande direktörens förvaltning. 

Granskningen skall vara så ingående och omfattande som god revisionssed kräver. Enligt 4§ bör 

en revisor även följa bolagsstämmans direktiv så länge dessa inte strider mot lagen, mot 

bolagsordningen eller mot god revisionssed. 

I små företag finns det enligt Svanström (2004) ofta bara ett fåtal personer som företagsledaren 

kan diskutera sitt företag med och revisorn är i de flesta fall den samtalspartner som 

företagsledaren i första hand vänder sig till. Det är även inte ovanligt att revisorn dessutom har en 

inblick i företagsledaren privata ekonomiska situation. Revisorn intar en central roll i 

företagsledarens nätverk och företagsledaren eftersträvar att skapa kontakt med en revisor som 

kan fungera både som samtalspartner och som rådgivare för funderingar utöver 

revisionsuppdraget för att få ut så mycket som möjligt av kontakten med revisorn. 

Förutom företagsledaren som har ett stort behov av en regelbunden kontakt med revisorn har 

även intressenterna en direkt eller indirekt nytta av revisorns arbete. Om denne inte skulle utföra 

de uppgifter som görs i dagsläget, skulle intressenterna enligt FAR (2006) tvingas göra egna 

kontroller av företagets ekonomiska rapportering. 

Skop har nyligen gjort en undersökning som FAR publicerat på sin webbsida. Enligt Skop- 

undersökning som genomförts bland 2 000 företag i hela landet med mellan 3 och 50 anställda är 

nästan alla företagsledare (97 procent) nöjda med sin nuvarande revisor och/eller 
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redovisningskonsult. Sex av tio är mycket nöjda. Företagen har ett högt förtroende för 

branschens kompetens också enligt undersökningen. De flesta (84 procent) tycker till exempel att 

revisorn eller redovisningskonsulten har stor kompetens när det gäller skatter. Tillgängligheten får 

också ett högt betyg i undersökningen där nästan alla (91 procent) tycker att deras revisor eller 

redovisningskonsult är bra på att vara tillgänglig, och de flesta (87 procent) anser också att deras 

revisor eller redovisningskonsult är bra på att vara ett bollplank. (Far 2010) 

3.4 Den slopade revisionsplikten  

Revisionsplikt för alla aktiebolag infördes den 1 januari år 1983. I Aktiebolagskommitténs arbete, 

SOU1995:44 diskuterades revisionsplikten men kommittén föreslog inga ändringar i reglerna. 

Anledningen var den tveksamhet till värdet av de argument som lagts fram angående den kostnad 

revisionen innebär för ett företag. Att små företag skulle undantas från revisionsplikten skulle 

påtagligt öka risken för ekonomisk brottslighet och andra oegentligheter i dessa företag enligt 

utredningen SOU 1995:44. Revision är inte enbart till för företaget och dess delägare, utan även 

för andra intressenter som anställda, borgenärer och tredje män. Det är oklart hur pass 

betungande revisionen som kostnadspost är för dessa företag. 

3.4.1 Undantag från revisionsplikt 

Med en granskande revisor ökar trovärdigheten för småföretagen. Ett syfte med revisionen kan 

därför vara att öka trovärdigheten i företagets redovisningar. Det visar att företaget följer 

allmänna regler och normer som gäller i vårt samhälle men skapar även trygghet för leverantörer 

och kreditgivare.  Med en granskande revisor minskar enligt Revisorssamfundet därför även 

riskerna för fel och brister i årsredovisningen. 

Thorell och Norberg (2005) menar att från den obligatoriska revisionen av företagens årsbokslut 

som framgår av artikel 51 i bolagsdirektivet och gäller företag inom EU finns det undantag.  

Medlemsländerna får enligt artikel 51.2 undanta små företag från revisionsplikten om två av tre 

av företagets gränsvärden understiger de gränsvärden som föreskrivs i direktivet (78/660/EEG). 

Som småföretag räknas enligt EU ett företag med färre än femtio anställda, mindre än 7,3 

miljoner i omsättning, och mindre än 3,65 miljoner euro i balansomslutning. Med varierande 

gränsvärden har många av EU:s medlemsländer utnyttjat undantaget i artikel 51 fjärde 

bolagsdirektivet och avskaffat revisionsplikten för småföretag. Ett argument som använts för ett 

slopande av revisionsplikten för små företag är kostnaden för revisionen, som kan vara en stor 

del av ett litet företags totala kostnader. Thorell och Norberg har i sin rapport gjort en 

bedömning att revisionskostnaden i ett litet företag uppgår till i genomsnitt 10 000 SEK per år. 
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3.4.2 Förenklingsarbete 

För att förenkla företagande har det under den senaste tiden skett flera förenklingar genom 

lagändringar.  Regeringen skriver på sin webbsida att en av deras viktigare insatser för att skapa 

fler jobb och välfärd är att förenkla vardagen för Sveriges entreprenörer och företag. Om reglerna 

utformas på ett enklare och mer ändamålsenligt sätt kan företagarna ägna mer tid och resurser till 

att driva och utveckla sin verksamhet så att de kan växa och anställa. Vikten av att ha 

välutformade regelverk som ett konkurrensmedel har insetts av allt fler länder och 

regelförenklingar för företag är därför en viktig tillväxt- och konkurrenskraftsfaktor. Att 

åstadkomma en märkbar positiv förändring i företagens vardag är regeringens övergripande mål 

med regelförenklingsarbetet. Som ett led i detta och en viktig drivkraft i arbetet ingår regeringens 

mål att minska företagens administrativa kostnader till följd av statliga regler med 25 procent till 

hösten 2010. 

 

3.4.3 Bakgrunden till frivillig revision 

Fram till 1 november 2010 hade alla aktiebolag skyldighet att ha en kvalificerad revisor. Revisorer 

är skyldiga att granska hur revisionsklienten fullgjort sin skyldighet att betala skatt och om det 

förekommit brott i företagets verksamhet. Revisorns funktion var då att anmärka på eller anmäla 

missförhållanden. En utredning som tillsattes av regeringen föreslog att dessa bestämmelser 

skulle upphävas (Regeringen 2008). Sedan 1 november 2010 gäller enligt SKL (2010) de nya 

reglerna (prop. 2009/10:204, SFS 2010:834–852) där små aktiebolag får välja om de ska ha en 

revisor eller inte med syftet att aktiebolagen så långt som möjligt ska få avgöra vilka tjänster de 

behöver för sin verksamhet. 

De nya reglerna om slopad revisionsplikt innebär att kravet på revision endast gäller aktiebolag 

som överstiger minst två av följande tre gränsvärden:  

- 3 miljoner kronor i omsättning 

- 1,5 miljon kronor i balansomslutning  

- 3 anställda 

Det innebär enligt Far (2010) att 72 procent av Sveriges aktiebolag, ca 250 000 företag, inte längre 

behöver granskas av en revisor.  
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3.4.4 Andra reformer i ABL 

Regeringen föreslog även den 19 november 2009 i proposition 2009/10:61 en sänkning av kravet 

på aktiekapital för privata aktiebolag genom ändring i 1§ 5kap. ABL. Genom riksdagens 

antagande av regeringens förslag har kravet på aktiekapital för privata aktiebolag halveras, från 

tidigare 100 000 kr till 50 000 kr. Syftet med reformen är att göra aktiebolaget mer tillgängligt för 

företagare då det tidigare högre krav på kapital för att starta ett aktiebolag upplevts av många som 

ett hinder. Sänkningen är en viktig del av regeringens strategi för ekonomisk tillväxt och ökad 

sysselsättning då ett lägre kapitalkrav kan bidra till att fler personer vill och vågar starta företag. 

Aktiebolagsformen har många fördelar; bland annat är det en flexibel företagsform som passar 

växande företag och det underlättar för nya företag, särskilt inom tjänstesektorn, att etablera sig. 

Vidare framgår det av Ekobrottsmyndigheten (2010) att det har det diskuterats andra förenklingar 

vilket också framgår av regeringens hemsida. Några som kan nämnas här är ett avskaffande av 

kravet på att minst halva antalet företrädare måste vara bosatta inom EES-området, kravet på att 

bolagsstämmoprotokoll ska ges in till Bolagsverket för att styrka val av ny styrelse och revisor.  

Inom redovisningen har det också föreslagits slopa vanliga årsbokslut och att alla företag som 

inte behöver upprätta en årsredovisning får upprätta ett så kallat förenklat årsbokslut. Mindre 

företag behöver inte heller upprätta förvaltningsberättelse. 

Ekobrottsmyndigheten befarar i rapporten att den slopade revisionsplikten kan påverka den 

ekonomiska brottsligheten. En majoritet av företagen kommer att sakna en revisor som granskar 

företaget och anmäler misstänkta brott och eventuellt missbruk och brottslighet är då lättare att 

dölja. Ekobrottsmyndigheten anser att även en sänkning av aktiekapitalet för privata aktiebolag är 

en förändring som gör det billigare och därmed enklare för brottslingar att registrera ett 

aktiebolag som kan användas som brottsverktyg. Vad det gäller andra förslag som lagts fram 

anser Ekobrottsmyndigheten att de ger sämre möjlighet till insyn kring ägandet av aktiebolaget 

(Ekobrottsmyndigheten 2010). 

3.4.5. Branschorganisationers undersökningar 

Far är branschorganisationen för revisions och rådgivning och bildades den 1 september 2006 när 

Sveriges två revisorsföreningar, FAR, och Svenska Revisorsamfundet SRS, gick samman. Under 

perioden september 2006 till mars 2010 hette branschorganisationen FAR SRS. Både FAR och 

SRS har samarbetat med Ekobrottsmyndigheten angående revisorns åtgärd vid misstanke om 

brott enligt Ekobrottsmyndigheten (2004). 



 

  26 

 

Far har med anledning av de nya reglerna om slopad revisionsplikt frågat 2 000 företagsledare i 

små och medelstora företag om hur de ser på riskerna med att göra affärer med företag som inte 

har granskats av en revisor. I undersökningen tror en stor majoritet, 69 procent, att det innebär 

en ökad risk att göra affärer med företag som inte är reviderade jämfört med att göra affärer med 

reviderade företag. Bara 25 procent tror att det inte medför någon större risk.  

Det finns studier tidigare som visar att företag även vid frivillig revision skulle välja att anlita en 

revisor som granskar deras årsredovisningar. Bland annat har Collis med flera (2004) utfört en 

studie på 385 chefer i Storbritannien och resultatet av studien visar att 63 procent av företagen 

ändå skulle välja att anlita en revisor som granskar deras årsredovisningar. 48 procent av dessa 

anser i studien att kvaliteten i informationen blir bättre med reviderade siffror. Enligt författarna 

visar studien tydligt att fördelarna överväger kostnaderna med revision.  

3.5 Skatter, Skatteverket och revisioner 

3.5.1 Det svenska skattesystemet 

Att finansiera offentliga utgifter är enligt Skatteverkets skattestatistisk årsbok 2010 

skattesystemets grundläggande uppgift och fiskala syfte.  Att skapa samhällsekonomisk balans, att 

fördela inkomsterna rättvist och att fördela resurserna effektivt, är tre kompletterande 

huvuduppgifter som brukar tilldelas utöver detta. Grundläggande beskattningsprinciper är nära 

förknippade med olika fördelningspolitiska aspekter, intresseprincipen och 

skatteförmågeprincipen. Intresseprincipen grundar sig på att skatteuttaget ska knytas till olika 

gruppers intresse av olika slag av offentlig verksamhet. Enligt skatteförmågeprincipen ska skatten 

betalas efter de skattskyldigas förmåga att betala skatten. 

3.5.2 Skatternas storlek 

År 2007 uppgick den totala skatten för juridiska personer till 155 miljarder kronor, varav 

aktiebolagen tillsammans med banker och försäkringsbolag svarade för 89 procent. För 25 

procent av den totala skatten står ett fåtal mycket stora bolag (0,04 procent). För 2007 uppgick 

aktiebolagens samlade överskott till 383 miljarder och de ackumulerade underskotten till 448 

miljarder. Om ett underskott uppstår vid taxeringen och inte kan kvittas mot en vinst får det 

rullas vidare till kommande års taxeringar för att kvittas mot eventuella framtida överskott. 
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3.5.3 Skatteverket 

Skatteverket är en förvaltningsmyndighet under regeringen som ansvarar för beskattning, 

fastighetstaxering, folkbokföring och registrering av bouppteckningar. Skatteverkets främsta mål 

är att halvera skattefelet som beräknas uppgå till 133 miljarder kronor per år på grund av fusk, fel 

eller misstag. Summan motsvarar fem procent av bruttonationalprodukten eller tio procent av 

den fastställda skatten. För att minska skattefelet är det viktigt att Skatteverket väljer åtgärder 

utifrån syfte med varje insats. Genom att ta tillvara möjligheterna att variera insatser efter behov, 

bör därför verket enligt verksamhetsplanen bli bättre på att välja metod. Företagets redovisning 

återspeglar enligt revisionsmodellen ett företagets verksamhet och ligger till grund för de 

deklarationer och andra uppgifter som lämnas till Skatteverket. 

 

Bild 2 Skattefelskartan   

Källa: www.skatteverket.se 

3.5.4 Gränsvärden 

Thorell och Norberg, (2005) menar att vid införande av möjligheterna i EU:s fjärde bolagsrättsliga 

direktiv om frivillig revisionsplikt har gränsvärdena varit omdiskuterade. Enligt EU:s definition är 

små företag, ett företag med färre än femtio anställda, mindre än 7,3 miljoner i omsättning, och 

mindre än 3,65 miljoner euro i balansomslutning. I statens offentliga utredning från 2008 

föreslogs att gränsvärdena skulle sättas i enlighet med EU:s maximalt tillåtna regler. I praktiken 

skulle detta enligt SOU 2008:32 innebära att 96,5 procent av alla svenska aktiebolag skulle 

omfattas av frivillig revision. I bakgrund till detta menade Skatteverket i regeringens proposition 

http://www.skatteverket.se/
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för 2010, en frivillig revision att en alltför dramatisk förändring skulle leda till ökat antal 

oavsiktliga och avsiktliga skattefel. Med de gällande gränsvärdena innebär frivillig revision endast 

72 procent av svenska aktiebolag, det vill säga ca 250 000 företag, inte längre behöver granskas av 

en revisor. 

3.5.5 Olika typer av revisioner 

Det finns olika typer av revisioner som görs av olika revisorer. En så kallad företagsrevisor är en 

extern revisor som jobbar på en revisionsbyrå i uppdrag av kunden i syfte att granska kundens 

årsredovisning, bokföring och företagsledningens förvaltning. Granskningen ska vara så ingående 

och omfattande som god revisionssed kräver. Efter varje räkenskapsår ska företagsrevisorn lämna 

en revisionsberättelse till företagsledningen.  Ett uttalande om årsredovisningen har upprättats i 

överensstämmelse med tillämplig lag om årsredovisning och om den ger en rättvisande bild av 

företagets resultat och ställning ska finnas i revisionsberättelsen.  I revisionsberättelsen ska också 

företagsrevisorn uttala sig om förvaltningsberättelsen är förenlig med årsredovisningens övriga 

delar.  Om den innehåller vissa anmärkningar kallas den för en oren revisionsberättelse och då 

ska revisorn sända en kopia av den till Skatteverket enligt revisionsmodellen. 

3.5.6 Olika typer av revisorer 

Skatteverkets egna revisorer kallas skatterevisorer med uppgiften att kontrollera uppgifter som 

lämnats eller som ska lämnas i deklaration från företaget till Skatteverket. De står med andra ord i 

kontrast till företagsrevisorerna och kan anlitas som sakkunnig vid till exempel polisförhör, 

husrannsakan och besök i samband med kommunens tillsyn med stöd av alkohollagen. 

Skatterevisor kan också kallas in av domstolen som vittne, sakkunnig till en rättegång eller biträda 

åklagare. Om en omständighet beträffande en företagsrevisor som kan vara av betydelse för 

Revisorsnämndens verksamhet uppmärksammas av skatterevisorn ska denne vidta de åtgärder 

som möjliggör en prövning om underrättelse ska göras till Revisorsnämnden i enlighet med 

bestämmelserna i 31 § revisorslagen. 

Inom Skatteverkets revisionsverksamhet som styrs av lagstiftning förekommer begreppen 

taxeringsrevision i taxeringslagen och skatterevision i skattebetalningslagen. Ändamålen med 

revision enligt revisionsmodellen är, 

− kontroll av att deklarations- och annan uppgiftsskyldighet fullgjorts riktigt och fullständigt, 

− kontroll av att förutsättningar finns att fullgöra uppgiftsskyldighet som kan antas uppkomma, 

− att hämta in uppgifter av betydelse för kontroll av annan, 

− kontroll av skatteupplag när det gäller vissa punktskatter. 
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3.5.7 Skatteverkets insatser  

I samband med den slopade revisionsplikten kommer Skatteverket öka sina insatser för att hjälpa 

främst nystartade företag att göra rätt från början. Riksdagen har beslutat att Skatteverket ska få 

möjlighet att förelägga företag att lämna vissa uppgifter under löpande beskattningsår för att 

undantaget från revision inte ska leda till ökat skattefel. Skatteverket kan därför enligt 

pressmeddelande 2010-11-01 av Anders Klaar göra kontroller som i ett tidigt skede kan 

uppmärksamma fel och brister i företagens räkenskaper.  

Uppgifter om ett företag har anlitat en revisor eller ej samt om årsredovisning eller bokslut har 

upprättats med hjälp av en extern redovisningskonsult ska i fortsättningen uppges i deklaration 

till Skatteverket. Företag som väljer att inte ha en revisor ska anmäla det till Bolagsverket. 

Anders Klaar, verksamhetsutvecklare på Skatteverkets huvudkontor menar att verkets erfarenhet 

är att då många mindre företag har ont om tid för sin administration, uppstår det lätt oavsiktliga 

fel. Det kan därför ofta löna sig att anlita någon som både har tid och sakkunskap för att 

redovisningen ska bli rätt från början. Skatteverket menar att om ett företag avstår från revision 

kan risken öka för fel, men det innebär inte automatiskt en hårdare kontroll från verket utan 

avsaknaden av revision är bara en av många riskfaktorer. Verkets fokus är att hjälpa till och 

förebygga fel och ett av verkets mål inför 2011 är att kontakta minst 25 procent av alla nya 

företag.  

3.6 Kreditgivare 

En av de många intressenterna i småföretagen är enligt Thorell och Norberg (2005) kreditgivare 

och banker som föredrar att även småföretagen är reviderade. De vill med andra ord att 

småföretag skall upprätta en revision. Det är enklare för bankerna om kravet på revision regleras 

genom lag än att upprätta avtal i varje enskilt fall. 

Det kan enligt Lönnqvist (2006) vara lockande för småföretag att vid kontakt med bankerna göra 

de ekonomiska rapporterna mer tilltalande. Genom att företagets resultat finslipas kan 

intressenterna fattar felaktiga beslut. Banker kan i detta fall drabbas av kreditförluster. Att 

presentera en rättvis blid av småföretagets ekonomiska situation är därför viktigt.  

3.6.1 Revisors betydelse vid kreditgivning 

Det finns tidigare studier som visar ett resultat på revisorns roll i företag. Bland annat har 

Blazenko och Scott (1986) gjort en studie där resultatet visar att revisorn ökar kvaliteten av 

företagets säkerheter vid kredittagning. 
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2.7.2. Kreditbedömning 

Banker beviljar enligt Andersson (2001) krediter och lån med olika löptider, allt från kort- till 

långfristiga lån med ränta och amorteringar. Vid kreditgivningar ska banker följa och respektera 

den rådande lagstiftningen. Återbetalningsförmågan av lån och räntan bedöms med hänsyn till 

företagets nuvarande och framtida finansiella styrka. Information som hämtats från olika källor 

om företagets finansiella status, ledningens kunnande, marknadens konkurrenter och kunderna 

samt företagets ekonomiska prognos ligger till grund för bedömningen. Denna information visar 

företagets ekonomiska ställning som tillgångar, intäkter, kostnader, skulder och eget kapital och 

har syftet att redogöra företagets finansiella läge.  

Kreditgivarna använder sig av personer som har kunskap att granska och bedöma låntagarens 

återbetalningsförmåga. I många fall kräver intressenterna enligt FARs yrkesetiska regler att 

företaget upprättar årsbokslut med en revisor för att säkerställa kvaliteten på företagets finansiella 

rapporter. Kreditgivare vill enligt Miller och Smith (2006) kunna försäkra sig om att företaget är i 

bestånd att betala tillbaka lånet i form av amorteringar och kunna erlägga ränta om denne ska 

kunna låna ut pengar till ett företag.  

En viktig faktor vid bankernas kreditbedömningar samt kreditens storlek, är den trygghet som en 

oberoende revisor kan generera kreditgivaren i form av att företagets finansiella rapporter blivit 

granskade av denne. I resultatet av studien som utförts av Miller och Smith (2006) framgår att 

denna trygghet inte påverkar beslut om ytterligare krediter och räntan på krediter. Studien som 

gjordes 2006 visar också förekomsten av kreditgivare som har ett fast kreditbelopp till de företag 

som inte anlitat revisorer som granskar de finansiella rapporterna.  Ju större kredit som söks desto 

mer säkerhet vill kreditgivarna ha i form av att de finansiella rapporterna uppvisar en rättvisande 

bild och är granskad av en revisor. En granskad redovisning av företaget är ett krav hos vissa 

kreditgivare oavsett kreditstorlek. 

3.6.3 Processen vid kreditgivning 

Kreditöverenskommelsen är en modell av Broomé m.fl. (1998) som visar processen mellan 

kredittagare och kreditgivare vid en kreditansökan samt kreditbedömning. Enligt denna modell är 

resultatet av en kreditförhandling alltid är beroende av kredittagarens och kreditgivarens 

förhandlingsargument. Vid kreditgivning till företag ska därför fyra stadium gås igenom av 

kreditgivare vid förhandlingsargument som används vid en kreditbedömning;  
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1. Företagsanalys 

2. Analys av övriga bedömningsfaktorer som är av vikt för kreditgivaren  

3. Analys av finansieringsmöjligheter 

4. Analys av säkerhetskrav. 

 

I diskussionerna om att småföretag ska kunna visa upp tillförlitlig information för omvärlden har 

en så kallad R-märkning tagits upp i Sverige av Far (FAR SRS) och Upplysningscentralen (UC). 

Reviderade företag skulle erhålla R-märkningen. Genom att detta eventuellt skulle kunna ingå i 

företagsnamnet skulle det enligt nytt från revisorn 5/2007 ge företagen ett extra värde utåt. För 

bankerna finns det lagstiftningen som kommit till för att dessa inte skall förbise viktiga bitar i 

kreditbedömningen. De reglerar enligt Funered (1994) vad som ska ingå i en kreditbedömning 

och hur kreditbedömningsprocessen skall gå till. 

3.6.4 Tillsyn över kreditgivarna 

Finansinspektionen (FI) är den myndighet som utför tillsyn över bankerna och kreditgivare i 

Sverige. För att starta en bankverksamhet krävs det dessutom särskilt tillstånd från myndigheten. 

Bankernas expansion, högre risktagande och därmed ökade kreditförluster har bidragit till den 

senaste finanskrisen där regeringar världen över har fått gå in och rädda det finansiella systemet 

som Riksgäldskontoret med sitt statliga bankgarantiprogram. Det har också bildragit till en del 

debatt och medfört politiskt ingripande.  

Basel 2 är enligt FI (2010) ett regelverk för bankerna enligt vilket bankerna ska ha en kapitalbas 

motsvarande 8 procent av de beräknade riskvägda tillgångarna för kreditrisker, marknadsrisker 

och operativa risker (Pelare 1-risker). Så kallat primärkapital ska bestå av minst hälften av detta 

kapital, det vill säga 4 procent av de riskvägda tillgångarna. Bankerna ska även förutom detta hålla 

kapital för övriga risker som deras verksamhet är utsatt för (Pelare 2-risker). Affärsrisker, 

försäkringsrisker och koncentrationsrisker är exempel på sådana risker som bankerna ska utöver 

det beräknade kapitalkravet ha buffert för (FI 2010). 

FI:s riskanalys är ett verktyg för att prioritera i tillsynsarbetet. FI använder sig bland annat av 

”stresstester” i sin tillsyn av bankerna. Testerna görs löpande av FI för att bedöma bankernas 

förmåga att motstå olika negativa scenarier i samhället men de används också i den årliga samlade 

kapitalbedömningen av bankerna. De fyra storbankernas förmåga att möta ett mycket negativt 

ekonomiskt scenario bedöms i stresstestet som fokuserar på bankernas kreditrisker. Genom att 
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publicera resultatet genom rapporten förväntar myndigheten sig att företagen och deras ledningar 

möter de risker som uppmärksammas i rapporten med åtgärder (FI 2010). 

I sin senaste rapport efter utfört stresstest som publicerades i oktober 2010 skriver FI att 

scenariot innebär höga kreditförluster inom alla branscher och regioner. Utlåning till 

kommersiella fastigheter och bolån står för en betydande del av kreditförlusterna. De baltiska 

länderna fortsätter att generera relativt stora kreditförluster men förlustnivåerna antas bli lägre än 

under 2009. Detta beror på att bankerna redan har reserverat för en stor del av de svagare 

krediterna och nyutlåningen sedan 2008 har varit praktiskt taget obefintlig. 

 

3.6.5 Kreditförluster 

Storbankernas kreditförluster framgår av nedanstående tabell och antas vara väsentligt högre än 

2010 års nivåer och uppgår till cirka 290 miljarder kronor som kan ställas mot intjäningen på 

knappt 300 miljarder kronor under samma period. 

 

Kreditförluster (miljarder kronor)      Förlust          Intjäning  

                          2010  2011  2012  2013  2010-2013  2010-2013  

Nordea  8,3  42,4  40,6  33,9  125,2  143,1  

SHB  2,1  20,8  20,1  16,9  60,0  59,4  

Swedbank  5,4  18,0  16,3  12,5  52,2  47,0  

SEB  4,5  17,1  16,3  13,5  51,4  47,3  

Summa  20,3  98,3  93,3  76,8  288,7  296,8  

 

Bankernas totala kreditförluster samt intjäning   

Källa: Finansinspektionen (2010) Risker i det finansiella systemet 2010  

Miller och Smith (2006) menar att kredittagarens kapitalstruktur eller företagets nettotillgångar är 

en faktor som har stor inverkan vid bankernas kreditbedömningar och när den uppvisas stark ges 

det fler krediter, större lånesumma samt att räntan blir lägre. En granskande revisor hos företag 

gör att bankerna bedömer den starka kapitalstrukturen som mer trovärdig enligt studier som 

gjorts. 

Bankerna och lagstiftarna har infört olika regler som rör kreditbedömning och kapitaltäckning 

Bankerna hamnar vid utlåning av kapital till småföretag i en riskposition som måste minimeras då 
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småföretagen kan hamna i en situation som gör det svårt att betala tillbaka sina skulder. För att 

begränsa bankernas risktagande och riskexponering jobbar man enligt Funered (1994) från 

bankernas sida med tre specifika risker, kreditrisken, ränterisken och offentlig tillsyn. Dessa risker 

har uppmärksammats i media med anledning av bankernas aggressiva kreditgivning i Baltikum 

som orsakat stora kreditförluster för främst Swedbank. Pengar har lånats ut till dem som inte kan 

eller vill fullfölja sina åtaganden gentemot banken. Orsaken kan vara felaktig värdering av 

företagen eller felaktig prognos om marknaden och det ekonomiska läget. Ränteläge påverkar 

också bankernas resultatutveckling och innebär därmed en likviditetsrisk. Ryktet sprids snabbt 

och rädda sparare som inte vill förlora sitt sparkapital tar ut sina medel eller byter bank vilket 

också hände Swedbank. Massflykten riskerar försätta banken i konkurs då går man som i 

Swedbank-fallet in från statens sida och höjer den statliga insättningsgarantin och kräver större 

ansvar från banken mot erbjudandet att delta i det statliga bankgarantiprogrammet. 

3.6.6 Förbättring av företagets kapitaltillgång  

För att öka möjligheten för företagare att låna pengar samt stimulera företagandet och förbättra 

kapitaltillgången för små och medelstora företag har regeringen genomfört en kraftig förbättring 

av det regelverk som gör det möjligt att använda lös egendom i näringsverksamhet som säkerhet 

för lån (företagshypotek).  Regeringen tog fram proposition 2007/08:161 Företagshypotek - en 

bättre säkerhet för lån till företag som ledde till ändringarna av bland annat lag om 

företagshypotek som trädde i kraft den 1 januari 2009. Med företagshypotek avses en 

säkerhetsrätt enlig lag om företagshypotek. 

Mot bakgrund av den oroliga situationen på kreditmarknaden som ovan beskrivits, beslutade 

regering och riksdag i november 2008 om ett kapitaltillskott på två miljarder kronor till det 

statliga bolaget ALMI Företagspartner AB som kompletterar marknaden genom att erbjuda 

riskvillig finansiering när ingen annan gör det. Som marknadskompletterande finansiär är enligt 

regeringen ALMI:s roll att ta lite större risk. Tillskottet har bidragit till att förbättra utlåningen till 

nya, små och medelstora företag. ALMI har sedan mars 2009 möjlighet att ta en större andel av 

lånet när krediter ges tillsammans med banker. Regeringens insatser gav ökade möjligheter för 

företag att erhålla lån från ALMI i en tid när finansoron gjorde det svårare att få finansiering via 

andra långivare på den privata marknaden.  
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3.12 Vetenskapliga artiklar i ämnet 

Diamond Adam (2004) menar att revisors faktiska oberoende är en handlingsnorm, riktad mot 

revisorns egen uppfattning om sin förmåga att utföra sitt uppdrag på ett tillfredställande sätt och 

därför räcker det inte med att revisorn agerar på ett oberoende sätt. Han menar därför att kravet 

på revisorns oberoende ska inte bara vara faktiskt utan även synbart. Svanström (2004) menar 

däremot att istället för en oberoende relation kan en långsiktig och nära relation innebära att 

revisorn erhåller värdefull kunskap om företaget som gör det möjligt att genomföra revisionen 

snabbt och effektivt. 

Enligt Andersson (2001) betraktas revisorn i allmänhet som en värdefull samtalspartner och 

kontakten med revisorn i ett tidigt skede av relationen innebär i huvudsak konkret rådgivning 

som idag handlar mer om att föra en konstruktiv dialog kring företagets tillstånd och framtida 

möjligheter. Enligt Svanström (2004) är det viktigt att revisorn är insatt i företaget och branschen 

för att kunna bedöma risker då alla företag och organisationer är unika. Förutsättningarna att 

upptäcka och rätta till brister kan därigenom även bli bättre. 

Svanström (2006) menar vidare att det inte enbart är genom revisorns formella granskning som 

redovisningen potentiellt kan förbättras utan också genom de råd och direktiv som revisorn 

lämnar. I småföretag får relationen mellan revisor och företag enligt honom en annan karaktär än 

i stora företag, då det blir mer personligt samtidigt som förtroendet får en större betydelse.  

Enligt Miller och Smith (2006) är en viktig faktor vid bankernas kreditbedömningar samt 

kreditens storlek, den trygghet som den oberoende revisorn kan generera i form av att företagets 

finansiella rapporter blivit granskad av denne. Denna trygghet påverkade dock inte beslut om 

ytterligare lånekrediter och räntan på dessa. Bankerna bedömer enligt dem den starka 

kapitalstrukturen som mer trovärdig hos företag meden granskande revisor 

Brunsson (1982) nämner intressenterna för olika individer vid ett beslutsfattande och menar att 

dessa skulle behöva sätta sig in i företagets verksamhet för att få den informationen de behöver 

för att kunna bilda sig en uppfattning om företaget, dess utveckling och dess finansiella ställning. 

Han menar att det föreligger en så kallad informationsasymmetri mellan dessa och företaget och 

detta även om intressenterna gör omfattande granskningar av företaget. Vid ett beslutsfattande 

måste enligt Brunsson, en individ söka efter information som innebär ett omfattande och 

tidsmässigt långt arbete. Blazenko och Scott (1986) menar att informationsasymmetri kan bidra 

till att ett hinder av marknaden fungerar funktionellt. Enligt dem skapas det ett behov av 

kontrollerande eller ytterligare information genom de finansiella rapporterna, för att begränsa att 
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ogynnsamma beslut fattas. Deras studie visar att revisorns roll i företagen är att öka kvaliteten av 

företagets säkerheter vid kredittagning. 

Enligt Konjunkturinstitutet finns det två olika typer av asymmetrisk information, moral hazard 

och adverse selection. Collis med flera (2004) har genomfört studier om moral hazard och menar 

att det innebär att relationen mellan aktieägarna och ledningen ligger i att båda parterna agerar 

utifrån ett egenintresse, istället för att inrikta sig på aktieägarna. Moral hazard-problemet kan 

enligt Simunic (1990) uppstå mellan revisorer och antingen med befintliga eller med nya 

investerare, med avseende till den förväntade insatsen av revisorn i form av att granska 

redovisningarna.  

Castelli med flera (2006) hänvisar vidare i till andra forskningar, som visar att en närmare relation 

mellan företaget och banken vid kreditgivningar minskar informationsasymmetrin och leder i sin 

tur till att företag förbättrar sina chanser att erhålla kapital. Longhofer och Santos (2000) påstår 

att detta gäller främst för de små företagen då dessa oftast har högre kostnader till att lyckas 

erhålla investerare från övriga institut på den finansiella marknaden och därför litar dessa fullt ut 

på bankerna som sin främsta finansiella källa. Ett problem som enligt Adams (1994) kan uppstå i 

samband med en kreditbedömning är det föreligger informationsasymmetri mellan kreditgivare 

och kredittagare. Innebörden av asymmetrisk information kan enligt honom förklaras som 

situationer beträffande avtal, där parterna har olika information, exempelvis ena parten har mer 

tillgång till information än den andra.  

Dell´ariccia och Marquez (2006) har gjort utredningar om adverse selection. De menar att 

bankerna kan ha svårigheter med att avgöra om kredittagaren söker kredit för första gången eller 

om det är en kredittagare som redan fått avslag från en annan bank och därför söker kapital på 

annat håll. Kreditgivarna har därför ett informationsproblem, företagen vet mera om sitt 

företagande än bankerna. Enligt Dell´ariccia och Marquez (2006) kan den bristfälliga 

informationen hos kreditgivaren göra att kredittagare med svaga återbetalningsmöjligheter driver 

ut alla andra från marknaden. 

Enligt Akerlof (1970) kan detta leda till negativa urval så kallade adverse selection. Collis med flera 

(2004) menar att det föreligger en moral hazard situation då den ena parten agerar utifrån ett 

egenintresse. Enligt Adams (1994) förekommer en adverse selection situation då aktörerna innan 

en överenskommelse eller avtalet inletts har olika information. Enligt Moore och Ronen (1990)  

är de finansiella rapporterna är av stort värde för investerare vid ett beslutsfattande. Revision 

minskar därför den asymmetriska informationen som kan uppstå mellan parter för att i sin tur 
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underlätta beslutsfattandet. De menar att den asymmetriska informationen försvinner till viss del 

då företagen anlitat en revisor som granskar dess finansiella rapporter. Bankerna kan även känna 

sig trygga och förlita sig på att informationen är riktig och ingen väsentlig information i siffrorna 

undanhållits. Detta gör det även lättare för bankerna att fatta beslut angående krediter till företag. 

Deras studie visar också att bankerna är medvetna om hur framstående en viss revisor är. De 

hävdar att bankerna uppfattar att framstående revisorer uppvisar mer säker information och mer 

trovärdiga redogörelser om företagen. Studien visar även på att bankerna och övriga investerare 

känner mer tillförlitlighet till företag som är beredd att betala ett högre pris för att anlita en 

framstående revisor. Detta bidrar även till att investerarna är villig att investera i ett högre belopp 

hos företaget. Företagen i sin tur kommer troligtvis även att anlita en framstående revisor som 

utför granskningen i företaget i hopp om att erhålla krediten 
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4 Empiri 

Sekundärdata till denna studie har insamlats bland de teorier som är väsentliga för studien och 

ämnet. Relevanta teorier har delats upp i olika avsnitt ur olika intressenters perspektiv som här 

knyts an till det primärdata, om revision, revisionsplikt, revisorn och slopad revisionsplikt som 

samlats in genom intervjuer. De sistnämndas betydelse i små företag undersöks ur några 

intressenters perspektiv enligt företagsintressentmodellen som tidigare presenterats i teorin. För 

att nå studiens syfte har fokus lagts på revisorer, kreditgivare och myndigheter men också 

företaget och småföretagarna själva. Studien genomförs med en kvalitativ metod genom 

intervjuer. Intervjuerna har genomförts på åtta respondenter, varav sju kreditgivare, tre revisorer, 

fem småföretagare samt en tjänsteman på Skatteverket. 

Revisorns och revisionens betydelse bekräftas av samtliga respondenter. Samtidigt presenteras 

andra alternativ till revisor och revision som minskar betydelsen av dessa. På grund av studiens 

omfattning sammanfattas empirin med vissa relevanta delar för att underlätta för läsaren. 

Fullständig version finns som bilaga.  Här kommer en kort beskrivning om respondenterna som 

deltagit i undersökningen. Om respondenternas verksamhet finns det mer att läsa i bilagan. 

Kreditgivare 

Bodil Stänkelström är chef för finansieringsverksamheten samt administrationen på ALMI 

Företagspartner Stockholm. Bodil är civilekonomekonom och har lång erfarenhet av arbete med 

små aktiebolag som bland annat revisor sedan 1988. Hon har även bland annat arbetat som 

ekonomichef och finansieringskonsult. 

Thomas Ohlsson är finansieringsansvarig på ALMI Företagspartner Värmland. Han har 

erfarenhet av arbete med små aktiebolag då ALMI:s kunder är små och medelstora företag. 

Thomas är ekonom som samtliga 6 personer på finansieringsavdelningen som har 

ekonomibakgrund. Övriga kollegor inom företagsutveckling har annan typ av utbildning. 

Claes Tengström är sedan 2002 chef för Credit Process på Nordea Bank AB i Sverige. Claes har 

erfarenhet av arbete med småföretag dels i tidigare befattning som kreditchef men också i 

nuvarande befattning. Han har civilekonomexamen från Stockholms Universitet. 

Stefan Schelin jobbar som företagsanalytiker på en centralenhet vid namn Kredit och riskanalys 

på Swedbanks huvudkontor. Han jobbar med analys av kreditärenden som ska till centrala beslut. 

De kommer från lokala kontor runt om i landet som själva inte fattar beslut utan det krävs beslut 
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från en centralinstans. Han har jobbat med branschanalyser samt rutiner kring kreditberedning. 

Han jobbar med beslut som inte kan fattas lokalt och är specialist på verkstadsindustrin. Stefan 

har jobbat på Swedbank sedan 1993 med kreditfrågor till företag.  Han är i grunden utbildad 

civilekonom. Stefan är insatt i ämnet. Bland annat skrev han en artikel i bankens magasin som går 

ut till företagskunder. Artikeln handlade om förslag om revisionsplikt och gick under rubriken 

”Tänk på detta innan du kickar revisorn”. Han mejlade mig artikeln i förväg och hänvisar till den 

vid intervjun.  

Kent Johansson är kontorschef på Handelbanken på Kungsträdgården i Stockholm. Han är 

civilekonom och har jobbat på Handelsbanken i 27 år. Kent har erfarenhet från arbete med 

småföretag.  

Erik Andersson är ekonom och har sedan 2006 arbetat som licensierad privatrådgivare med 

placeringsrådgivning och finansiering på banken X. Han har viss erfarenhet av små aktiebolag 

och känner till formerna, men är inte specialiserad mot dem. Erik presenteras med namn och 

banken som X enligt hans önskemål om anonymitet om företagsnamn. 

Revisorer 

Stefan Westberg är sedan 10 år tillbaka godkänd revisor på PwC och arbetar med revision av små 

och medelstora företag och har därmed erfarenhet av arbete med små aktiebolag. Stefan har 

ekonomie kandidatexamen samt byråintern utbildning.  

Daniel Forsgren arbetar sedan 11 år tillbaka som auktoriserad revisor på Grant Thornton. Han är 

affärsområdeschef inom revision och utvecklar och förvaltar revisionsverksamheten inom Grant 

Thornton Sweden. Han har erfarenhet av arbete med små aktiebolag och utför revisioner och 

arbetar med kunder. Daniel har akademisk respektive yrkesmässig utbildning. Han är civilekonom 

och auktoriserad revisor. 

Mats Eriksson är godkänd revisor och bedriver en mindre revisionsbyrå i en Stockholmsförort. 

Han har jobbat 13 år som revisor och jobbar i stort sett bara med småföretag.  Sedan 5 år sedan 

bedriver han egen verksamhet, men innan dess har han arbetet på en större revisionsbyrå samt på 

Skatteverket. Han är civilekonom i grunden men har även gått branschutbildningar. Mats önskar 

att delta bara med namn och inte företags namn. 
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Skatteverket 

Anders Klaar är verksamhetsutvecklare på Skatteverkets huvudkontor och har arbetat på 

Skatteverket sedan 1995. Anders har yrkesutbildning och yrkeskompetens. Han har bland annat 

jobbat inom revisionsbranschen. 

Småföretagare 

Fem småföretag som bedrivs i form av aktiebolag och omfattas av reformen har intervjuats. 

Småbolag är ägarledda och samtliga respondenter är ägare och företagsledare. De bedrivit 

verksamheten längre än 5 år och har därför bra erfarenhet av att bedriva småaktiebolag. 

Majoriteten har önskemål om att delta anonymt vilket jag respekterar. Samtliga bolag har sökt 

kredit hos banker med varierande belopp. 

4.1 Revisionens betydelse för intressenterna 

Enligt Klaar på Skatteverket har Riksdagen beslutat att undantaget från revision inte ska leda till 

ökat skattefel och Skatteverket har fått möjlighet att förelägga företag att lämna vissa uppgifter 

under löpande beskattningsår. Klaar menar därmed att Skatteverket kan göra kontroller som i ett 

tidigt skede kan uppmärksamma fel och brister i företagens räkenskaper. Klaar säger vidare att 

det är det obligatoriskt för företagen att lämna upplysning om de haft biträde av en 

uppdragstagare vid upprättandet av bokslutet och om deras årsredovisning granskats av en 

revisor. Skatteverket ansåg att det som komplement till den skattskyldiges upplysning även är 

lämpligt att verket tillsammans med redovisningskonsultbranschen kom fram till ett frivilligt 

uppgiftslämnande från den redovisningskonsult som upprättat bokslutet. Det ger möjligheter att 

inom ramen för god redovisningskonsultsed utforma innehållet i uppgiftslämnandet och ökar 

tillförlitligheten i uppgiftens innehåll. 

Ohlsson på Almi säger att de i sin rådgivningsroll anser det som viktigt att det finns en extern 

insyn i bolagens ekonomi. Revisionen är en del, men den löpande kontakten och dialogen med en 

bra redovisningsbyrå är viktigast. Revisionen ger en större trygghet i beslutet. Vi kan lita på att 

siffrorna följer god redovisningssed. Löpande vill de sedan ha kvartalsrapporter och dylikt av 

kunden. Dessa är i undantagsfall reviderade av revisor, säger Ohlsson. En reviderad 

årsredovisning är en sorts kvalitetsstämpel åt siffermaterialet, dock kan mer analys och 

omklassificeringar behöva göras beroende på komplexiteten i frågan enligt Tengström på Nordea. 

Avsaknaden av revision innebär dock inte ett lägre risktagande per automatik, det kan 

förekomma bolag som har en bättre återbetalningsförmåga även om de inte skulle ha reviderade 
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siffror. Dock ger det som sagt en sorts kvalitetsstämpel av siffrorna som sådana. Räntan på 

krediten påverkas inte direkt, utan sätts av en rad faktorer säger Tengström. 

Revisionen är en kvalitetsstämpel att redovisningen genomgått viss kontroll, betydelsen av den 

beror på propåns art, säger Andersson på banken X om betydelsen av reviderad årsredovisning. 

En reviderad årsredovisning innebär att en del av siffermaterialet på vilket beslutet grundar sig är 

kvalitetssäkrat, men det innebär inte per automatik ett lägre risktagande generellt. Risken 

avseende fel i redovisningen förväntas dock påverkas positivt av revision tillägger han. Räntan 

sätts enligt Andersson utifrån risktagande och affärsmässig bedömning. Johansson på 

Handelsbanken håller med Andersson om betydelsen av en reviderad årsredovisning och tillägger 

att en årsredovisning har en större tyngd och särskild om den är granskad av en revisor. 

Enligt två småföretagare ger revisionen tillförlitligheten och kvalitetsstämpel gentemot banker, 

leverantörer samt Skatteverket är faktorer. Det talar mot att dessa två bolag kommer att ta bort 

revisorn trots allt.  

4.2 Revisionsplikten 

Revisionsplikten kostar företagen, enligt utredningen som Klaar i intervjun hänvisar till, nära sex 

miljarder kronor varje år. Företagsrevisorerna har enligt honom haft en viktig roll i småföretag 

och Skatteverkets kostnader kommer att öka eftersom verket kommer att få ta över en del av den 

kontroll som hittills gjorts av kvalificerade revisorer. Revisorskostnader ifrågasätts av många 

småföretagare till skillnad från bokföringskostnader som anses vara skäliga. Företagare utrycker 

även en större nytta av bokföraren än revisor. 

Enligt Ohlsson gör frivillig revisionsplikt att osäkerheten ökar med vissa kunder om Almi inte 

kan lita på att grunddokumenten är korrekta. Det de då kan göra är att de erhåller intyg från 

revisorn/bokföringsbyrån att bokföringen är upprättad på ett korrekt sätt.  De kan möjligen 

kräva att företagsledningen på att de tar ansvar och intygar att bokslutet är med verkligheten 

överensstämmande och att översänt material inte bara är en ”rapportkörning” ur 

bokföringsprogrammet.  Enligt Tengström är de siffror de ska bedöma inte kvalitetssäkrade eller 

att redovisningen inte uppfyller redovisningsreglerna. Även Johansson ser avsaknaden av 

kvalitetsstämpeln som ett problem.  

Oklarheter i graden av kvalitetssäkring av en årsredovisning och om det går att lita på rapporten 

är problem som kan uppstå med frivillig revision enligt Forsgren på Grant Thornton. Troligt att 

styrelsen kommer att bilägga andra typer av intyg från både bokföringsbyråer och andra intyg från 
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revisorer som inte är revision som kommer att avse årsredovisningen. Risk för att läsaren 

sammanblandar kvalitetssäkrad och icke kvalitetssäkrade årsredovisningar hos 

upplysningsföretagen eller andra aktörer. Sannolikt med tidsnöd om ett företag söker kredit och 

kreditgivaren kräver revision och det kan bli ganska stora kostnader för ett tidigare oreviderat 

företag säger Forsgren. Osäkerhet kring värdering av vissa poster i balansräkningen tar Westberg 

på PwC upp. Kvaliteten kan enligt Mats ifrågasättas. Osäkerheten gör att handläggningstiden kan 

bli längre och kostsammare för banken då man behöver undersöka posterna mer. Revision är en 

kvalitetsstämpel som ökar tillförlitligheten. 

4.3 Revisorer 

Enligt Klaar har revisorerna varit Skatteverkets förlängda arm och extra ögon i företagen. De har 

haft en skyldighet att anmäla missförhållanden som rapporterats till verket eller 

Ekobrottsmyndigheten. 

Klaar betonar redovisningskonsultens roll. Skatteverket skrev i sitt remissvar att verket skulle 

gärna se att regeringen engagerar sig i utvecklingen av redovisningskonsultmarknaden och 

tillsammans med branschen kommer fram till hur kraven och kvalifikationerna inom branschen 

ska utformas. Enligt verket var det viktigt att se till att anlitandet av kvalificerad 

redovisningskonsult får ett brett genomslag på marknaden. Klaar nämner Reko (Standard för 

redovisningskonsulter) som FAR SRS har bildat. FAR SRS har infört ett auktorisationsinstitut för 

redovisningskonsulter och även bildat en redovisningssektion som tagit fram Reko. Enligt Reko 

ska bland annat den redovisningskonsult, som biträtt företaget lämna en Bokslutsberättelse till 

företagsledningen/styrelsen. 

4.3.1 Att ha en extern part 

Trovärdigheten är enligt Ohlsson större om en extern part intygar att redovisade siffror är 

korrekta. Detta kan ske via revisor men även via redovisningsbyrå menar han. Om Almi 

Värmland inte tror att resultat och balansräkning är korrekta kommer de ej att bevilja lån enligt 

honom. Kravet blir då troligen att en extern betrodd part intygar att redovisningen är korrekt. 

Risk finns att personliga säkerheter på ägaren skärps för små bolag utan extern insyn. Revisorns 

roll är inte enbart att säkerställa att redovisningen har en god kvalité enligt Tengström utan också 

att fungera som ett bollplank för företagets ledning/ägare i skattefrågor, bokslutsfrågor till 

exempel hur vinst ska disponeras med mera. Revisorn bidrar också med att säkerställa att man 

följer gällande skatteregler. Någon större skillnad mellan företag med eller utan revisor finns inte 

enligt Tengström förutom att Nordea kan behöva få verifierat att redovisningen följer gällande 

redovisningsregler och håller en god kvalité.  
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4.3.2 Kvalitén på de finansiella rapportera 

Revisorn är enligt Johansson en kvalitetsstämpel. Då man vet att en extern part ha gått in och 

granskat siffrorna. Det sätter större tilltro till årsredovisningen än vanlig resultatrapport som tas 

fram mitt under året, säger han. Man vet inte om det är rätt periodiseringar, om avskrivningarna 

gjorts på rätt sätt. Han förstår tanken med förenklingen genom frivillig revision för att förenkla 

för småbolagen men revisorn är inte där bara för att hjälpa banker säger han utan de är konsulter 

som är inne och hjälper företagare vid olika ekonomiska diskussioner och de är duktiga på att ge 

bra råd och det är det man betalar för.  

Man betalar inte bara för revisionen utan för konsultationen så där kan man resonera så här att 

vore jag småföretagare själv så skulle jag spontant tycka att det vore bra att ha en revisor för att 

bolla olika idéer med. Det kostar en slant men det är välinvesterade pengar. Johansson håller med 

om att de revisorerna är mer rådgivare åt småbolagen än kontrollpersoner och tilläger att revisorn 

är en kvalitetssäkring av räkenskaperna, men tar man bort kvalitetssäkringen skapar det självklart 

osäkerhet kring räkenskaperna och om informationen stämmer.  

4.3.3 Revisorns betydelse 

Om revisorns betydelse i småbolag vid kreditbedömning säger Andersson att den är en 

kvalitetssäkring av redovisning och men även rapportering till Skatteverket. Sedan varierar det en 

del hur involverad revisorn är i verksamheten med löpande finansiellt beslutsstöd tillägger han. 

Banken X ställer inte högre krav på små aktiebolag utan revisor för att säkra sina utlåningar enligt 

Erik utan bolag bedöms efter individuella förutsättningar. Avsaknad av revisor leder inte till 

automatik till krav på bättre säkerheter. 

Samtliga småföretagare jag intervjuat inser värdet av revisorn i sitt bolag men tycker att kostnaden 

är hög i proposition till nyttan och insatsen. Samtliga har en bättre relation och större förtroende 

för sin bokförare jämfört med revisorn, även förtroendet för revisorn är relativt högt. Samtliga 

bolag anlitar revisionsbyrå idag och har godkänd revisor. Två anlitar de större revisionsbyråerna 

och även om de betalar mest så är de nöjdast också i studien. Utbudet av tjänster och 

kompetensen värdesätts högt och det är också de två som bestämt inte vill utnyttja reformen.  

4.3.4 Att slopa revisorn 

Två bolag har redan diskuterat möjligheten att utnyttja de nya reglerna och ta bort revisorn. 

Tillförlitligheten och kvalitetsstämpel gentemot banker, leverantörer samt Skatteverket är faktorer 

som talar mot att dessa två bolag kommer att ta bort revisorn trots allt. Revisorskostnader 

ifrågasätts av många till skillnad från bokföringskostnader som anses vara skäliga. Företagare 
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utrycker även en större nytta av bokföraren än revisorn. Samtliga företagare i studien är positiva 

till frivillig revisionsplikt med hopp om förändringar av revisors verksamhet. De anser att 

revisorn borde ha en större roll och vara mer aktiva. 

4.3. Den slopade revisionspliktens effekt 

4.4.1 Kreditgivarnas inställning 

Enligt Ohlsson är revisionen inte avgörande vid kreditgivning. Han säger att de däremot framför 

och är övertygade om att de flesta bolagen har en god nytta av en djupare dialog med sin 

bokföringsbyrå för att i tid planera för sitt företag.  Bolagens överlevnad beror inte på en revision 

per år utan att de löpande är medvetna om sin ekonomiska situation och i tid korrigerar med 

lämpliga åtgärder. Nordea är enligt Tengström neutral till reformen. Enligt Stänkelström har Almi 

Företagspartner i Stockholm ingen bestämd uppfattning om den frivilliga revisionsplikten och 

alla tycker olika säger hon. Hon tycker att det tar bort vitsen att ha ett aktiebolag då det blir 

mindre kontroll. Hon tillägger samtidigt att det är bra att det blir enklare och billigare att starta 

aktiebolag. Som kreditgivare bör man vara negativ säger hon men samtidigt går Almis verksamhet 

ut på att stödja företagare och underlätta för dem i sin vardag så Almi har inte tagit ställning till 

det.  

Banken X tar enligt Andersson inte heller ställning till reformen om frivillig revision, men ser i 

grunden revision som något positivt. Redovisningsskyldigheten är dock kvar säger han och tror 

att många företag ser ett värde av revisionen, inte minst för sina externa intressenters räkning. 

Swedbank är enligt Schelin generellt positiva till frivillig revisionsplikt och välkomnar en 

individuell prövning av varje bolag. Han skriver i en artikel att beskedet har tagits emot med 

glädje av många företagare som nu slipper en årlig kostnad. Han tillägger att kundansvarig ska i 

fortsättningen bedöma kvalitén på redovisningen individuellt. Johansson kan inte uttala sig för 

hela Handelsbanken om bankens ställning till den slopade revisionsplikten men han menar att 

revision är en granskning och kvalitetsstämpel. 

 

4.4.2 Revisorers inställning 

Grant Thornton är enligt Forsberg positiv till att företagen själva får bedöma i vilken utsträckning 

bolaget och ägarna är i behov av kvalitetssäkrad redovisning och årsredovisning samt att våra 

tjänster levereras utifrån ett kundbehov istället för utifrån en plikt. Även PwC och den mindre 

revisionsbyrån är positiva till den slopade revisionsplikten. Enligt Eriksson gör en frivillig 
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revisionsplikt ökar värdet på våra tjänster. De som inte behöver den typ av kompetens och 

efterfrågar enklare tjänster kan välja bort oss men de som vet värdet av vår kompetens stannar 

och uppskattar våra tjänster. De höga sanktionsavgifterna gör att misstag blir dyra och risken för 

misstag eller oavsiktliga fel har bedömts hög, inte minst av Skatteverket. 

4.4.3 Statens inställning 

Skatteverket har i sina remissvar varit kritiskt till den slopade revisionsplikten på grund av ett ökat 

skattefusk, framförallt till följd av oavsiktliga fel och avsaknaden av revisor ses som en av 

riskfaktorerna. Samtliga företagare i studien är dock positiva till frivillig revisionsplikt med hopp 

om förändringar av revisors verksamhet. De anser att revisorn borde ha en större roll och vara 

mer aktiva. De hoppas på lägre arvode, större konkurrens och bättre tjänster med högre kvalité 

till följd av reformen. Med frivillig revision finns det större risk för oavsiktliga fel enligt samtliga 

som minst en gång blivit rättade av revisorn. Tillförlitligheten för årsredovisningen sjunker 

kraftigt också enligt samliga men två anser att bokförare kan göra minst lika bra jobb men saknar 

samma auktoritet som den frivilliga revisionen kan ge dem. Två tror också att slopad 

revisionsplikt kommer att dumpa revisorsarvodet och höja bokförararvodet som är betydligt 

lägre. 

4.4.4 Revisions- och rådgivningsbranschen 

Av Schelins artikel framgår också att revisions- och rådgivningsbranschen också välkomnar den 

frivilliga revisionen. Bengt Skough hos Far som är branschorganisationen för revisorer och 

rådgivare säger där att revisionen går från att ibland upplevas som något nödvändigt ont till att bli 

något som företagen verkligen efterfrågar. Det finns enligt honom andra tjänster som branschen 

nu kan erbjuda och som kan kombineras med en redovisningstjänst utförd i enlighet med Svensk 

standard för redovisningstjänster, Reko. Enligt Bengt Skough gäller det även fortsättningsvis att 

vara medveten om att revision är den enda tjänst i vilken en oberoende revisor avger ett uttalande 

om företagets resultat och ställning, som via Bolagsverket också finns tillgängligt för alla 

företagets intressenter.  

Fredrik Dahlberg som förbundsdirektör på Sveriges Redovisningskonsulters Förening, SRF, 

håller dock inte med och menar att en bokslutsrapport är en fullgod kvalitetsstämpel som kan 

ersätta revisionen i de flesta mindre aktiebolag. Han säger där att de arbetar efter regelverket 

Reko och en bokslutsrapport är bättre anpassad till det mindre företaget. Även Stefan säger i 

intervjun att redovisningskonsulter följer verksamheten mer löpande än revisorer. Det är inte 

svårt eller kostsamt för företaget att lämna en bokslutsrapport och det nämner Stefan som 
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alternativa vägar till kvalitetssäkring. I vissa fall kan banken bedöma redovisningen som tillförlitlig 

men vill göra en mer korrekt värdering av större poster som lager till exempel för handelsföretag. 

4.4.5 Effekten av reformen 

Den slopade revisionsplikten har till viss del påverkat PwC:s verksamhet. PwC fokuserar nu mer 

på att informera kunden om värdet av revision och att tillhandahålla kundernas tjänster så som 

biträde med upprättande av redovisning, bokslut och årsredovisning. Forsberg säger att Grant 

Thorntorn under flera år vidtagit olika typer av förberedelser för att möta en avskaffad 

revisionsplikt. Nu blev nivåerna inte så höga som det initialt flaggades för menar han vilket ger en 

mjukare omställningstid för dem, näringslivet och andra aktörer. En frivillig revision är mer i linje 

med hur de vill arbeta med sina kunder, att leverera de tjänster som deras kunder har behov av. 

Mats byrå och verksamhet har i dagsläget inte påverkats men han säger att de har gjort vissa 

förberedelser om många utnyttjar reformen. Då gäller det för dem att göra bättre behovsanalys 

och anpassa sina tjänster till kunderna och i längden kan även priserna på deras tjänster påverkas 

säger Eriksson. 

Bankernas verksamhet har inte påverkats i större utsträckning i dagsläget och även småföretagare 

har ännu inte utnyttjat reformen. Skatteverket har fått extra resurser för 100 miljoner kronor eller 

ca 160 årsarbetskrafter för att införa kontrollen av uppgiftsskyldigheten. Det handlar enligt verket 

inte om att Skatteverket ska ta över den revision som idag utförs av kvalificerade revisorer utan 

det är förutsättning för att Skatteverket ska kunna fortsätta sitt arbeta med att underlätta för 

företagen att göra rätt och nya skattehandläggare kommer enligt Klaar att anställas under 2011 

men man lägger fokus på information. 

Sammanfattar vi intervjuerna i tabell som får vi fram information som framgår av följande sidor. 
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Beslutsprocess och beslutsunderlag 

 
 
 
 
Vem fattar 
beslutet? 
 
 

 
Kreditgivare 
 

Kredithandläggare och 

oftast i samråd med 

andra 

 
Revisionsbyråer 

 

Godkänd eller 

auktoriserad revisor 

 
SKV 

 

Skattehandläggare/T

axeringshandläggare 

 
Småföretagare 

 

Bolagets ägare 

Vilka 
underlag 
krävs det för 
beslut? 

Historik genom UC. 
Viktiga faktorer är 
affärsidén och 
bolagsmän som 
bedöms efter 
möte/relation.. 
Återbetalningsförmåga
n och kapitalbildning är 
allra viktiga och 
bedöms efter RR, BR 
samt Budget. 
 

Revisionsberättelse 
och andra intyg som 
utfärdas efter 
revision där revisorn 
granskar bl.a. 
transaktioner och 
värderingar av olika 
poster och gör ett 
uttalande. 

Skatte- och 
avgiftsdeklarationer 
 

Transaktioner 
bokförs och lämnas 
till 
redovisningskonsult 
som i sin tur 
sammanställer allt 
och utfärdar 
rapporter som t.ex. 
bokslutsrapport.  
  

Vilka risker 
finns det för 
felaktigheter? 

Siffrorna är inte 
kvalitetssäkrade och 
kan vara missvisande. 
 
 

Siffrorna och 
värderingsposter är 
inte 
kvalitetssäkrade. 

Risk för oavsiktliga 
men också avsiktliga 
fel.  

Risk för felaktigheter 
och straff som 
sanktionsavgifter. 

Vad har 
revision för 
betydelse? 

Slopande av 
revisionsplikten 
innebär inte lägre risk 
och påverkar inte 
räntan. Revisor är en 
kvalitetsstämpel som 
höger tillförlitligheten. 
 
 

Revisor är en garant 
och revision en 
kvalitetsstämpel.  

Tagit över en del av 
den kontroll som 
hittills gjorts av 
kvalificerade 
företagsrevisorer. 
Mer resurser till 
ökade kontroller. 

Större valmöjlighet 
till lägre kostnad. 

Innebär 
reformen nya 
krav? 

Inga krav på revision 
och revisor även om 
avtalsvillkoren tillåter 
det.. Granskning 
endast vid behov. 

Branschen 
eftersträvar 
auktorisation för 
redovisningskonsult
er  

Företag anger i 
deklarationer om 
extern part bistått 
med 
uppgiftslämnandet. 

Småföretagare vill ha 
större utbud av 
tjänster och lägre 
arvode. 

Nyheter? Bokslutsrapport och 
granskning av enstaka 
poster kan ersätta 
revisionsplikt. 

Mer information för 
att öka värdet samt 
ta fram bättre 
tjänster efter 
kunders behov. 
Reko och 
bolslutsberättelse. 

Föreläggande att 
lämna uppgift med 
stöd av lag samt 
fokus på information 
till nyföretagare. 
Reko och 
bolslutsberättelse.  

Redovisningskonsulte
r och bokslutsrapport 
är billigare och 
ersätter revision. 

 

 

Tabell 1: Sammanfattning av det empiriska materialet 
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Den slopade revisionsplikten 

 
 

Kreditgivare  Revisionsbyråer        SKV  Småföretagare  

Hur ställer Ni Er 
till den slopade 
revisionsplikten?  
  

De flesta bankerna är 
positiva till reformen, 
dock finns det några 
som är neutrala då 
lagen är ny och inte 
utvärderats men 
ingen är kritisk.  

Revisorerna och 
revisionsbyråerna är 
positiva. Kunderna 
får större 
valmöjlighet och kan 
välja tjänster de 
behöver. Värdet kan 
höjas. 

Skatteverket är 
kritiskt och 
medverkat till sänkt 
gränsvärde med 
motiveringen att 
risken för oavsiktliga 
men avsiktliga fel 
ökar.  

Småföretagarna är 
positiva då kostanden 
är hög. Många är nöjda 
med 
redovisningskonsulter 
som är mer insatt än 
revisorn.  

Har den inneburit 
ändrade rutiner, 
kostnader, 
utbildningar, 
resurser etc. hos 
Er?  
 

Nej, De har redan 
enskild firma och 
Handelsbanken utan 
revisor som kunder 
men handläggnings-
tiden kan bli längre. 

Till viss del. 
Förberedelser gjorts. 
Fokus på tjänsterna 
samt information till 
kunder. 

Extra resurser för 100 
miljoner kronor eller 
160 årsarbetskrafter. 
Införa nya kontroller 
samt fokus på 
information till nya 
företag för att 
minska risken för fel. 

Nej, men somliga fört 
diskussioner om ett ev. 
slopande av revisorn 
av kostnadsskäl.   

Vilket värde har 
revision? Ser ni 
annat alternativ 
till revision? 
 

Revision är en 
kvalitetsstämpel. 
Bokslutsrapporter av 
auktoriserade 
redovisnings-
konsulter samt 
revision och 
värdering av vissa 
poster vid osäkerhet. 

Kvalitetssäkring. 
Inget alternativ men 
intyg och 
granskningsuppdrag. 
Bankerna kan också 
starta egna team 
som granskar. 

Minskar risken för 
fel.  
Bokslutsrapport av 
auktoriserad 
redovisningskonsult.  

Samtliga inser värdet 
Redovisningskonsulter 
kan utfärda rapporter. 
Samt billigare 
revisioner av revisorer. 

Vilka problem 
kan uppstå med 
frivillig revision?  
 

Redovisningen kan 
vara missvisande och 
ha kvalitetsbrister. 
Kvalitetsstämpeln 
som försvinner 
minskar 
tillförlitligheten och 
ökar osäkerheten 

Oklarheter i graden 
av kvalitetssäkring av 
årsredovisningen 
eller värdeposterna 

Risk för oavsiktliga 
men avsiktliga fel. 
Skattefelet kan öka. 

Större risk för 
oavsiktliga fel samt 
minskad tillförlitlighet 
för årsredovisningen 
gentemot 
intressenterna. 

Andra åtgärder? 
 

Personlig borgen vid 
lån samt granskning 
av revisor på egen 
bekostnad. 

Erbjuda nya tjänster 
och informera 
kunderna mer om 
värdet..  

Information samt 
besök samt 
föreläggande att 
inkomma med 
rapport vid 
misstanke om fel.  

Ev. slopande av 
revisorn hos somliga 
till förmån för 
redovisningskonsult 
som är billigare och 
mer insatt. 

 

Tabell 2: Sammanfattning av det empiriska materialet 
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5 Analys  

5.1. Kreditgivare 

Bland intressenterna i småföretagen finns kreditgivare som föredrar reviderade årsredovisningar 

även hos småföretagen. De vill med andra ord att småföretag skall upprätta en revision. Enligt 

Thorell och Norberg (2005) är det enklare för bankerna om kravet på revision regleras genom lag 

än att upprätta avtal i varje enskilt fall. Enligt undersökningen ställer ingen kreditgivare 

uttryckligen krav på revision och revisor för befintliga kunder även om möjligheten regleras i 

kreditgivarnas allmänna avtalsvillkor. Denna skyldighet kan enligt undersökningen fullgöras 

genom bokslutsrapport av redovisningskonsulter eller enstaka granskningar eller värdering av 

vissa poster av revisorer.  

5.1.1. Återbetalningsförmågan vid kreditgivning 

Enligt Miller och Smith (2006) vill kreditgivare kunna försäkra sig om att företaget är i bestånd att 

betala tillbaka lånet i form av amorteringar och kunna erlägga ränta om denne ska kunna låna ut 

pengar till ett företag. Återbetalningsförmågan av lån och räntan bedöms med hänsyn till 

företagets nuvarande och framtida finansiella styrka. Samtliga kreditgivare tar upp 

betalningsförmågan som en av de viktigaste faktorerna. Vissa kreditgivare kräver därför en 

löpande rapportering som kvartalsrapporter som numera kan upprättas av redovisningskonsulter. 

Handelsbanken betonar särskilt vikten av en stark betalningsförmåga. Finns inte en stark 

betalningsförmåga går man inte vidare i kreditprocessen hos Handelsbanken. Swedbank säger att 

återbetalningsförmågan är viktig vid kreditbedömning då krediter ska betalas i framtiden. 

Kreditgivarna använder sig enligt FAR (2006) av långivare som har kunskap att granska och 

bedöma låntagarens återbetalningsförmåga. Kredithandläggarna har enligt undersökningen en 

god ekonomisk utbildning med löpande kompetensutveckling. Även om inga utbildningar 

planerats med anledning av reformen ser vissa kreditgivare ett behov då kreditbedömningen blir 

svårare när kvalitetsstämpel nu försvinner.  

5.1.2. Säkerhet vid kreditgivning 

I många fall kräver intressenterna enligt FARs yrkesetiska regler, dock att företaget upprättar 

årsbokslut med en revisor för att säkerställa kvaliteten på företagets finansiella rapporter. Det 

finns studier som gjorts som visar ett resultat på revisorns roll i företag. Bland annat har Blazenko 

och Scott (1986) gjort en studie där resultatet visar att revisorn ökar kvaliteten av företagets 

säkerheter vid kredittagning. Detta stöds av denna undersökning där samtliga kreditgivare ser 
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revision som en kvalitetssäkring och kvalitetsstämpel vid kreditbedömning. Dock innebär inte 

avsaknaden av revisor och reviderad årsredovisning ett avslag på kreditansökan. Kreditgivarna tar 

upp förtroende för kunden som en viktig faktor vid kreditbedömning och revision kan öka 

tillförlitigheten och därmed förtroendet. Kreditgivarna kommer inte att avslå kreditansökan eller 

säga upp krediter om aktiebolag vid bolagsstämma beslutar om att utnyttja möjligheterna med en 

frivillig revision.  

5.1.3. Trygghet vid kreditbedömning  

Av Millers och Smiths studie framgår att en viktig faktor vid bankernas kreditbedömningar samt 

kreditens storlek, är den trygghet som en oberoende revisor kan generera kreditgivaren i form av 

att företagets finansiella rapporter blivit granskade av denne. Studien visar att denna trygghet inte 

påverkar beslut om ytterligare krediter och räntan på krediter. Kreditgivarna tar upp att de har 

enskilda bolag och handelsbolag som kreditkunder och att avsaknad av reviderade 

årsredovisningar är inte är någon ny företeelse vid kreditgivning till företag.  

I ett aktiebolag är enligt FAR (2006) dock ägarnas ansvar begränsat och därför ställs det särskilda 

krav på hur företagets resultat och ställning redovisas till intressenterna. De olika intressenterna 

måste kunna lita på förvaltningen och på den information som bolaget lämnar om sin 

ekonomiska situation. Styrelsen och VD har ansvaret för informationen samtidigt som revisorns 

roll är att kvalitetssäkra den. Swedbank tar upp det personliga ansvar en styrelseledamot har men 

utan skötselborgen kan kreditgivare drabbas av kreditförluster till exempel vid konkurs. Enligt 

kreditgivarna är det viktigt att man känner ett förtroende för att redovisningen ger en riktig bild 

av historiken och årsredovisningar är viktiga vid kreditbedömningar där man gör en analys av den 

framåtriktade betalningsförmågan vilken kräver en analys av historiken. Om den är reviderad så 

är den en kvalitetsstämpel. En reviderad årsredovisning är inte en faktor som påverkar räntan 

eller kreditgivningen enligt intervjuerna, dock kan kunden behöva styrka vissa uppgifter och 

komplettera.  

5.1.4. Risker med kreditgivning 

Av intervjuerna framgår att kreditgivare kommer att begära en kvalitetsgranskning om man inte 

litar på rapporter kunden lämnat. Det handlar dock om ett förtroende för rapporterna och 

kunden och inte nödvändigtvis revisorn. Man kan till exempel begära värdering av vissa poster i 

redovisningen. Av undersökningen framgår också att det finns alternativ till revision till lägre 

kostnad för småföretag som kreditgivare accepterar. En bokslutsrapport upprättad av en 
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auktoriserad redovisningskonsult eller en specifik värdering av vissa tillgångar som lager eller 

maskinpark fungerar minst lika bra enligt undersökningen hos kreditgivarna.  

Fredrik Dahlberg som förbundsdirektör på Sveriges Redovisningskonsulters Förening, SRF, 

menar också att en bokslutsrapport en fullgod kvalitetsstämpel som kan ersätta revisionen i de 

flesta mindre aktiebolag.  Vidare visar undersökningen att vissa kreditgivare inte tar upp 

revisorsuppdrag och litar blint på revisor. Handelsbanken och Swedbank tar upp att även risker 

med revisorn i bilden. Swedbank nämner att revisors granskning i sig inte är fullständig utan en 

stickprovskontroll. Kreditgivarna tar ansvar enligt sitt uttalande och bekräftar kvalitén på 

redovisningen menar kreditgivarna. De tillägger att intressenter har möjlighet att stämma 

revisorer vid allmän domstol med krav på skadestånd, en möjlighet som enligt undersökningen 

inte varit aktuell. Kreditgivarna ser inte en ökad risk med frivillig revision men vissa menar att om 

man förskönar historiken ökar riskerna för kreditförluster. Det kan vara lockande för småföretag 

att vid kontakt med bankerna göra de ekonomiska rapporterna mer tilltalande. Genom att 

företagets resultat finslipas kan intressenterna fatta felaktiga beslut. Banker kan i detta fall drabbas 

av kreditförluster.  

5.1.5. Kreditbedömning 

Att presentera en rättvis blid av småföretagets ekonomiska situation är därför enligt Lönnqvist 

(2006) viktigt. Vidare visar undersökningen att kreditgivarna inte ifrågasätter en reviderad 

årsredovisning. Dock har rapporter som kunden lämnat till kreditgivare ifrågasatts och det har 

förekommit att företagets resultat finslipas genom att man förskönat olika poster. 

Studier visar förekomsten av kreditgivare som har ett fast kreditbelopp till de företag som inte 

anlitat revisorer som granskar de finansiella rapporterna.  Ju större kredit som söks desto mer 

säkerhet vill kreditgivarna ha i form av att de finansiella rapporterna uppvisar en rättvisande bild 

och är granskad av en revisor.  

En granskad redovisning av företaget är enligt Lönnqvist (2006) ett krav hos vissa kreditgivare 

oavsett kreditstorlek. Av undersökningen framgår det vidare att en reviderad årsredovisning 

spelar en viktigare roll för nya kunder som inte har en relation med kreditgivare. Det ställs högre 

krav på nya kunder utan revisor och därför är en reviderad årsredovisning att föredra i sådana fall. 

Personlig borgen kan också bli aktuell för dessa företag enligt min undersökning. Kreditgivarna 

använder enligt undersökningen kreditöverenskommelsemodellen, även om kreditgivarna anger 

att processen är varierande. Bedömningen görs enligt individuell undersökning och är enligt 

Handelsbanken ett hantverk. 
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5.2. Revisorer 

Sedan 1 november 2010 gäller enligt SKL (2010) de nya reglerna (prop. 2009/10:204, SFS 

2010:834–852) där små aktiebolag får välja om de ska ha en revisor eller inte med syftet att 

aktiebolagen så långt som möjligt ska få avgöra vilka tjänster de behöver för sin verksamhet.  

5.2.1. Slopat krav på revisor 

Revisorerna är positiva till att företagen själva får bedöma i vilken utsträckning bolaget och 

ägarna är i behov av kvalitetssäkrad redovisning och årsredovisning samt att tjänsterna levereras 

utifrån ett kundbehov istället för utifrån en plikt. Det ökar värdet på tjänsterna. De höga 

sanktionsavgifterna gör att misstag blir dyra och risken för misstag eller oavsiktliga fel har 

bedömts hög, inte minst av Skatteverket, det säger en revisor. Godkända och auktoriserade 

revisorer, auktoriserade redovisningskonsulter samt redovisningskonsult kan alla kallas för revisor 

av företagarna. Småföretagarna inser värdet av revisorer i sina bolag men tycker att kostnaden är 

hög i proposition till nyttan och insatsen. 

5.2.2. Revisorsarvode 

Revisorskostnader ifrågasätts av många företagare till skillnad från bokföringskostnader som 

anses vara skäliga. Företagare utrycker även en större nytta av bokföraren än revisor. Samtliga 

företagare i studien är positiva till frivillig revisionsplikt med hopp om förändringar av revisors 

verksamhet. De anser att revisorn borde ha en större roll och vara mer aktiva. De hoppas på lägre 

arvode, större konkurrens och bättre tjänster med högre kvalité till följd av reformen. 

Tillförlitligheten för årsredovisningen sjunker kraftigt också enligt samtliga intervjuade. Dock 

anser två av dem att bokförare kan göra minst lika bra jobb men saknar samma auktoritet som 

den frivilliga revisionen kan ge dem. Två tror också att slopad revisionsplikt kommer att dumpa 

revisorsarvodet och höja bokförararvodet som är betydligt lägre. 

 

5.2.3. Revisor som rådgivare 

I småföretag finns det ofta bara ett fåtal personer som företagsledaren kan diskutera sitt företag 

med och revisorn är i de flesta fall den samtalspartner som företagsledaren i första hand vänder 

sig till. Det är även inte ovanligt att revisorn dessutom har en inblick i företagsledarens privata 

ekonomiska situation. Revisorn intar enligt Svanström (2004) en central roll i företagsledarens 

nätverk och företagsledaren eftersträvar att skapa kontakt med en revisor som kan fungera både 

som samtalspartner och som rådgivare inför funderingar utöver revisionsuppdraget för att få ut 

så mycket som möjligt av kontakten med revisorn. När fråga om revisor ställs svarar 

småföretagarna oftast om bokföraren (redovisningskonsulten) som de har en väldigt nära relation 
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till jämfört med revisorn som de sällan träffar. Revisorn har samtliga företagare inte så mycket att 

göra med utan det är oftast bokföraren som de har en bra relation till och som i sin tur har 

kontakt med revisor. De har också en bättre relation och större förtroende för sin bokförare 

jämfört med revisorn, även förtroendet för revisorn är relativt högt.  

 

5.2.4. Revisors värde 

Små företagare som anlitar större revisionsbyråer anser att den kända revisionsbyråns namn och 

logga/logotype underlättar hela processen. Revisorerna har använts vid kreditgivningar och 

värdesätts därför högt av dessa småföretagare. Revisorerna delar kreditgivarnas uppfattning om 

ansvar och alternativ till revision men menar att i dagsläget är det enbart revision som är ett 

externt intyg och uppdraget att uttala sig om årsredovisningen är korrekt och lämnat med en hög 

grad av säkerhet men det kan komma att utvecklas andra intyg och granskningsuppdrag. Ett 

troligt problem är då att många kommer att ha svårt att tolka intyget och bedöma vilken grad av 

säkerhet revisorns uppdrag skapar. Många litar idag på intyg från revisorn utan att se vilket 

uppdrag som revisorn har haft, omfattning, begräsningar och grad av säkerhet. I synnerhet på 

intyg som ger en lägre grad av säkerhet än revision eller andra typer av intyg. Enligt 

småföretagarna är revisorn dock sällan insatt i verksamheten. Samtidigt håller de med om att 

revisorn kan reglerna generellt bättre till skillnad från bokföraren som är mer insatt men saknar 

ibland vissa avancerade kunskaper. Revisorerna ser liksom kreditgivarna revisionen som en 

kvalitetsstämpel som underlättar kreditgivningen.  

5.2.5. Redovisningskonsulter 

Det är redovisningskonsulten som arbetar med att fram en budget och rapporter som kan vara 

bra att ta med till banken enligt somliga intervjuade småföretagare. De har även kontaktat banken 

vid kreditansökan och erbjudit att banken kan vända sig till konsulten om det uppstår oklarheter i 

någon rapport eller om der finns frågor. De delar revisorers uppfattning om tillförlitligheten och 

kvalitetsstämpel gentemot banker, leverantörer samt Skatteverket och just dessa är gör att dessa 

två bolag inte kommer att ta bort revisorn trots allt. 

Skatteverket verkar ha tänkt på den roll redovisningskonsulterna har i bolagen och att dessa på 

sikt helt kan ersätta revisorerna i småföretag. Enligt Skatteverket var det viktigt att se till att 

anlitandet av kvalificerad redovisningskonsult får ett brett genomslag på marknaden. Verket 

nämner Reko (Standard för redovisningskonsulter) som FAR SRS har bildat. FAR SRS har infört 

ett auktorisationsinstitut för redovisningskonsulter och även bildat en redovisningssektion som 
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tagit fram Reko. Enligt Reko ska bland annat den redovisningskonsult, som biträtt företaget 

lämna en bokslutsberättelse till företagsledningen/styrelsen. En uppstramning och strukturering 

av branschen underlättar i hög grad Skatteverkets ambition att underlag till inkomst- och 

skattedeklarationer ska vara riktiga från början. Tillförlitligheten och kvalitetsstämpel kan därför 

även garanteras av redovisningskonsulter som enligt småföretagarna gör minst lika bra jobb och 

får nu högre auktoritet.  

5.2.6. Revisors oberoende 

I Revisorslagen 21-22 §§  ställs det krav på revisorns opartiskhet och självständighet. Revisorn ska 

utifrån den så kallade analysmodellen pröva de hot som äventyrar dennes oberoende. Av 21§ p.1 

a-e framgår att revisorn är skyldig att undersöka huruvida han kan genomföra sina uppdrag som 

utgör revisionsverksamhet utan att det förekommer omständigheter som kan rubba förtroendet 

för denne. Det är endast en revisor som tar upp detta vid fråga om biträde vid kreditansökan.   

Forsgren på Grant Thornton säger att för revisionskunder försöker de så långt det är möjligt att 

undvika kontakter med banken i samband med kundens kreditansökan. Att bistå revisionskund 

vid kreditansökan kan vara ett hot mot vårt oberoende och risk för hur vi skulle kunna uppfattas 

av tredje part, dvs. det är inte är helt förenlig med vår roll som revisor i bolaget och kan leda 

medföra konflikt med vår roll som revisor, tystnadsplikt, risker för tyst accept menar han. Vid 

icke revisionskund kan biträde förekomma såsom konsultuppdrag säger Forsgren. Exempelvis 

biträde att upprätta proformaredovisning. Utan en korrekt proforma hade inte banken lämnat lån, 

men proforman hade också kunnat upprättas av annan. Banken upprättar dock enligt 

undersökningen själv denna. Bankerna tar inte upp skillnader mellan revisionskund och 

uppdragskund i intervjuerna. Samtliga intervjuade småföretagare som är revisionskunder anger 

också att de erbjudits denna tjänst av sina revisorer.  

5.3. Skatteverket 

Skatteverkets främsta mål är att halvera skattefelet som beräknas uppgå till 133 miljarder kronor 

per år pga. fusk, fel eller misstag. Summan motsvarar fem procent av bruttonationalprodukten 

eller tio procent av den fastställda skatten. För att minska skattefelet är det viktigt åtgärd väljs 

utifrån syfte med insatsen. Genom att ta tillvara möjligheterna att variera insatser efter behov, bör 

därför verket enligt verksamhetsplanen för 2010 bli bättre på att välja metod.  
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5.3.1. Skatteverkets kontroll- och revisionsverksamhet 

Riksdagen har enligt Klaar beslutat att undantaget från revision inte ska leda till ökat skattefel och 

Skatteverket har fått möjlighet att förelägga företag att lämna vissa uppgifter under löpande 

beskattningsår. Han menar Skatteverket kan därför göra kontroller som i ett tidigt skede kan 

uppmärksamma fel och brister i företagens räkenskaper.  

Företagets redovisning återspeglar enligt revisionsmodellen ett företagets verksamhet och ligger 

till grund för de deklarationer och andra uppgifter som lämnas till Skatteverket. Enligt Klaar är 

det därför viktigt för Skatteverkets kontroll- och revisionsverksamhet är det viktigt att företagens 

redovisningar är korrekta och håller hög kvalitet då det är deklarationerna som ligger till grund 

för taxeringsbeslutet. 

5.3.2. Revisors skyldigheter 

I 9:3 ABL anges en revisors uppgifter. Av lagtexten framgår att revisorn skall granska bolagets 

årsredovisning och bokföring samt styrelsens och den verkställande direktörens förvaltning. 

Granskningen skall vara så ingående och omfattande som god revisionssed kräver. Enligt 4§ bör 

en revisor även följa bolagsstämmans direktiv så länge dessa inte strider mot lagen, mot 

bolagsordningen eller mot god revisionssed. Revisorerna har varit Skatteverkets förlängda arm 

och extra ögon i företagen. De har haft en skyldighet att anmäla missförhållanden som 

rapporterats till Skatteverket eller Ekobrottsmyndigheten. 

5.3.3. Risker för oavsiktliga fel  

Skatteverket har fått extra resurser för 100 miljoner kronor eller ca 160 årsarbetskrafter för att 

införa kontrollen av uppgiftsskyldigheten. Det handlar enligt verket inte om att Skatteverket ska 

ta över den revision som idag utförs av kvalificerade revisorer utan det är förutsättning för att 

Skatteverket ska kunna fortsätta sitt arbeta med att underlätta för företagen att göra rätt och nya 

skattehandläggare kommer enligt Klaar att anställas under 2011 men man lägger fokus på 

information. 

Ett argument som använts för ett slopande av revisionsplikten för små företag är kostnaden för 

revisionen, som kan vara en stor del av ett litet företags totala kostnader. Thorell och Norberg 

(2005) har i sin rapport gjort en bedömning att revisionskostnaden i ett litet företag uppgår till i 

genomsnitt 10 000 SEK per år. Revisionsplikten kostar enligt utredningen som Klaar i intervjun 

hänvisar till företagen nära sex miljarder kronor varje år. Företagsrevisorerna har spelat en viktig 

roll och Skatteverkets kostnader kommer att öka eftersom verket kommer att få ta över en del av 

den kontroll som hittills gjorts av kvalificerade revisorer.  
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5.3.1. Kontroll från Skatteverket 

Enligt Klaar ökar riskerna för oavsiktliga fel men också avsiktliga fel med borttagande av revisorn 

men det innebär inte automatiskt en hårdare kontroll från Skatteverket. Revisorernas 

kvalitetssäkring styrks därför av denna uppgift. Om en omständighet beträffande en 

företagsrevisor som kan vara av betydelse för Revisorsnämndens verksamhet uppmärksammas av 

skatterevisorn ska denne enligt revisionsmodellen vidta de åtgärder som möjliggör en prövning 

om underrättelse ska göras till Revisorsnämnden i enlighet med bestämmelserna i 31 § 

revisorslagen. Uppgifter om ett företag har anlitat en revisor eller ej samt om årsredovisning eller 

bokslut har upprättats med hjälp av en extern redovisningskonsult ska i fortsättningen uppges i 

deklaration till Skatteverket. Företag som väljer att inte ha en revisor ska anmäla det till 

Bolagsverket. Enligt Klaar ansåg Skatteverket att som komplement till den skattskyldiges 

upplysning även är lämpligt att verket tillsammans med redovisningskonsultbranschen kom fram 

till ett frivilligt uppgiftslämnande från den redovisningskonsult som upprättat bokslutet. Det ger 

möjligheter att inom ramen för god redovisningskonsult sed utforma innehållet i 

uppgiftslämnandet och ökar tillförlitligheten i uppgiftens innehåll. 

5.4. Småföretagare 

Far har med anledning av de nya reglerna om slopas revisionsplikt frågat 2 000 företagsledare i 

små och medelstora företag om hur de ser på riskerna med att göra affärer med företag som inte 

har granskats av en revisor. I undersökningen tror en stor majoritet, 69 procent, att det innebär 

en ökad risk att göra affärer med företag som inte är reviderade jämfört med att göra affärer med 

reviderade företag. Bara 25 procent tror att det inte medför någon större risk. Samtliga 

småföretagare som deltagit i min undersökning medger att en reviderad årsredovisning har en 

väldigt stor betydelse vid kreditbedömningen av företag som tycker att det är en kvalitetsstämpel 

på årsredovisningen. Genom att revisor genom sin granskning och påskrift godkänner 

årsredovisningen ökar tillförlitligheten och minskar risken för ifrågasättande av informationen 

tycker småföretagarna.  

5.4.1. Frivilligt att anlita revisorer 

Det finns studier tidigare som visar att företag även vid frivillig revision skulle välja att anlita en 

revisor som granskar deras årsredovisningar. Bland annat har Collis med flera (2004) utfört en 

studie på 385 chefer i Storbritannien och resultatet av studien visar att 63 procent av företagen 

ändå skulle välja att anlita en revisor som granskar deras årsredovisningar. 48 procent av dessa 

anser i studien att kvaliteten i informationen blir bättre med reviderade siffror. Enligt författarna 
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visar studien tydligt att fördelarna överväger kostnaderna med revision. Samtliga småföretagare 

som intervjuats är positiva till reformen men bara 40 procent diskuterat ett eventuellt utnyttjande 

av reglerna vilket är i linje med tidigare utförd studie.   

Enligt revisionsbyråerna kommer de i samband med reformen att leverera de tjänster som 

kunderna har behov av samt satsa på att informera kunderna om värdet av revision. Thorell och 

Norberg (2005) har i sin rapport gjort en bedömning att revisionskostnaden i ett litet företag 

uppgår till i genomsnitt 10 000 SEK per år. Samtliga småföretagare inser värdet av revisor i sitt 

bolag men tycker att kostnaden är hög i proposition till nyttan och insatsen.  

5.4.2. Minskat krav på aktiekapital 

Genom riksdagens antagande av regeringens förslag som har kravet på aktiekapital för privata 

aktiebolag halveras, från tidigare 100 000 kr till 50 000 kr. Syftet med reformen är att göra 

aktiebolaget mer tillgängligt för företagare då det tidigare högre krav på kapital för att starta ett 

aktiebolag upplevts av många som ett hinder. Sänkningen är en viktig del av regeringens strategi 

för ekonomisk tillväxt och ökad sysselsättning då ett lägre kapitalkrav kan bidra till att fler 

personer vill och vågar starta företag (Regeringen 2010). Enligt intervjuerna är storleken av eget 

kapital en viktig faktor vid kreditgivning. Med en sänkning av aktiekapital försämras 

kreditmöjligheterna. Kreditgivarna ställer även krav på personlig borgen i form av skötsel borgen 

då säkerheten försämras vilket motverkar syftet med reformen att få fler att våga starta 

aktiebolag. 
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6 Slutsats  

Hur har bankernas kreditgivningsprocess till små företag förändrats efter 

revisionspliktens slopande? 

Anlitandet av kvalificerade redovisningskonsulter har ansetts viktigt av Skatteverket som haft 

ambitioner att tillsammans med branschen skaffa fram en ny marknad samt certifieringssystem. Detta 

har redan fått genomslag hos kreditgivarna och kan komma att få ett brett genomslag på 

marknaden. Standard för redovisningskonsulter har tagits fram av branschen och för att garantera 

viss kompetens och viss standard för auktoriserade redovisningskonsulter som genom sin 

granskning kan komma att ersätta revisorns kvalitetsstämpel. Kreditgivarna har sedan tidigare 

enskilda bolag, handelsbolag och kommanditbolag som inte omfattas av revisionsplikten som 

kreditkunder och de nya reglerna innebär därför inte några större förändringar i kreditgivarnas 

verksamhet. De allmänna villkoren i avtalen ger också kreditgivarna rätt att kräva reviderade 

årsredovisningar. En bokslutsrapport upprättad av en auktoriserad redovisningskonsult, en specifik 

värdering av vissa tillgångar som lager eller maskinpark, vid tveksamhet få verifierat att 

redovisningen följer gällande redovisningsregler och håller en god kvalité kan ersätta revision hos 

kreditgivarna. Kreditgivarna har även möjlighet att begära kvalitetssäkring av information vid 

behov. Fredrik Dahlbergs, förbundsdirektör på Sveriges Redovisningskonsulters Förening, SRF, 

menar att en bokslutsrapport är en fullgod kvalitetsstämpel som kan ersätta revisionen i de flesta 

mindre aktiebolag.   

Ökar risken för ökade kreditförluster för bankerna med frivillig revision? 

Om kvalitén på det levererade underlaget är dåligt finns det en klar risk för ökade kreditförluster. 

Avsaknad av revisor vid kreditbedömning innebär att kvalitetsstämpel på årsredovisningen saknas 

och ingen extern part ha gått in och granskat siffrorna. Kreditgivarna har sedan tidigare enskilda 

bolag, handelsbolag och kommanditbolag som inte omfattas av revisionsplikten och har 

erfarenhet av hantering av sådana ärenden. En individuell prövning av varje fall vid kreditbedömning 

som kreditgivarna presenterar i undersökningen förbygger kreditförluster och risken för att 

kreditgivare skulle fatta ett felaktigt kreditbeslut och drabbas minskar.  Kreditgivare förlitar sig inte 

blint på en reviderad rapport som skulle ligga till grund för ett felaktigt beslut. Kreditgivare titta 

på fler faktorer samt prövar affärsidén som ger ett sken av den framtida återbetalningsförmågan, inte 

minst för att krediter betalas i framtiden.  Historiken kan verifieras genom Upplysningscentralen 

AB (UC) som ägs av bankerna tillsammans och levererar kreditinformation till dem. Småföretag 

är också ägarledda och personberoende. Det finns därför kompetens i företaget som inte tas upp som 
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tillgång i balansräkningen men värderas högt av kreditgivaren. Förtroendet för personen bakom 

bolaget och dennes förmåga och kompetens är också viktigt. Då aktiebolag ger visst skydd som 

begränsat ansvar till ägarna kan bankerna drabbas hårdare till exempel vid konkurs då personligt 

ansvar eller solidariskt ansvar är begränsat. Kreditgivarna har i detta fall en möjlighet att kräva 

personligt ansvar genom personlig borgen som skötselborgen. 

 

Hur har Skatteverkets kontrollprocess förändrats efter revisionspliktens slopande? 

Skatteverket har motarbetat reformen bl.a. genom att medverka till lägre gränsvärden än vad EU-

direktivet tillåter. Denna gräns skulle ge 96,5 procent av alla svenska aktiebolag möjlighet till en 

frivillig revision. Med rädsla för oavsiktliga och avsiktliga skattefel som enligt verket ökar med 

frivillig revision har lagstiftaren satt ett lägre gränsvärde vilket i praktiken innebär frivillig revision 

för endast 72 procent av svenska aktiebolag, det vill säga ca 250 000 företag. Verket har fått ta 

över en del av den kontroll som hittills gjorts av kvalificerade revisorer. Kontrollsystemet för 

småföretag har inte nedmonterats med anledning av frivillig revision utan lagts mer på verket. 

Möjlighet att förelägga företag att lämna vissa uppgifter under löpande beskattningsår, ambition att 

genom en uppstramning och strukturering av branschen underlättar i hög grad att underlag till 

inkomst- och skattedeklarationer ska vara riktiga från början, skyldighet för företagen att lämna 

upplysning om de haft biträde av en uppdragstagare vid upprättandet av bokslutet och om deras 

årsredovisning granskats av en revisor, möjlighet att inom ramen för god redovisningskonsults sed 

utforma innehållet i uppgiftslämnandet och öka tillförlitligheten i uppgiftens innehåll, extra 

resurser för 100 miljoner kronor eller ca 160 årsarbetskrafter för att införa kontrollen av 

uppgiftsskyldigheten och nyrekryteringar är verkets sätt att motverka en reform man varit kritiskt till.  

 

Hur har revisionsbyråer påverkats efter revisionspliktens slopande? 

Genom reformen har en ny marknad, redovisningskonsultmarknaden utvecklats där 

redovisningskonsulter ska konkurrera med revisorerna. Det gäller därför för revisorerna att skapa 

värde för sina tjänster och sin kompetens. På samma sätt som få väljer nätmäklare framför den 

traditionella mäklartjänsten som kostar upp till 10 gånger mer kommer reformen inte att i större 

utsträckning att påverka revisionsbranschen de närmaste åren. Dock kan större konkurrens, 

frivillighet och större utbud sänka revisionsarvodena som hos mäklarna.  

Utvecklingen av redovisningskonsultmarknaden kan kompensera en eventuellt minskad efterfråga 

på revisorer. Branschen får ju ökade marknadsandelar på en större marknad med certifierade 

redovisningskonsulter. Ändring av plikt till frivillig, om inte annat i ordalydelse ger branschen en 
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bra möjlighet att skapa värde för sina tjänster och skapa ett fortsatt behov av kvalitetsstämpel och 

signalering revisor med sin kompetens ger.  

 

Hur påverkas små företag av en frivillig revision? 

Många småföretagare inser nyttan och ser värdet med revisorer i sina bolag idag men anser att 

tjänsterna är för dyra. Småföretagen har numera fått fler val efter sin budget. Att upprätta en 

bokslutsrapport av en auktoriserad redovisningskonsult istället för revision är en möjlighet 

småföretagarna fått. Genom en frivillig revision som inte längre av intressenterna ses som en plikt 

utan extra service har småföretagare fått möjlighet för signalering till intressenterna som är viktiga. 

Att fortsätta leverera reviderad information med hög kvalité till intressenterna uppskattas då de 

finansiella rapporterna blir mer tillförlitliga. Uppgiften om revisor i bolaget är offentlig och synlig 

för olika intressenter. Att ha revisor är en tydlig signal på tillgång till en kompetent person som 

förutom sin granskning fungerar som en kompetent rådgivare i företaget. Man sänder en viss signal 

till sina intressenter, inte minst kreditgivare som kallar det för kvalitetsstämpeln på de finansiella 

rapporterna. Den ger företaget viss styrka.  
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7 Avslutande diskussion  

 
Reformen innebär inte några förändringar för kreditgivarna i annat fall än att bedömningen kan 

bli mer tidskrävande då ”kvalitetsstämpeln” saknas. Kunden får själv stå för kostnaden som 

verifiering av uppgifterna hos extern part kan kosta.  En bra relation med banken ger dock 

förtroende och ersätter kvalitetsstämpeln. Det är en viktig faktor vid kreditgivning och skulle kunna 

vara en anledning till varför Handelsbanken som jobbar lokalt har låga kreditförluster. 

En individuell prövning av varje fall vid kreditbedömning förebygger felaktiga kreditbeslut och 

kreditförluster. Risken för kreditförlust minskar då man inte förlitar sig blint på en reviderad 

rapport som skulle ligga till grund för ett felaktigt beslut.  

Småföretag är ägarledda och personberoende och därför finns kompetens i företaget som inte tas upp 

som tillgång i balansräkningen men värderas högt av kreditgivaren. Förtroendet för personen 

bakom bolaget och dennes förmåga och kompetens som benämns i undersökningen bör få 

avgörande roll och betyda mer än en revisors revidering och så är fallet hos vissa kreditgivare. 

Enligt undersökningen var småföretagare som var kunder hos större revisionsbyråer nöjdast trots 

högre arvode och hade det lättast vid kreditansökan vilket styrker betydelsen av signalering. 

Småföretagare som i undersökningen diskuterat ett utnyttjande av reformen var tveksamma just av 

denna anledning. Småföretag är beroende av sina intressenter och att få en kvalitetsstämpel, 

kompetent rådgivare och revisor till en kostnad om 10,000 kronor som fakta i studien visar bör därför 

ses som skäligt. Inte minst de hårda sanktionsavgifterna (skattetillägg) i Taxeringslagen och 

Skattebetalningslagen som kan drabba småföretagare styrker behovet av en kompetent person i 

företaget till denna kostnad. Att genom att kryssa i en ruta i deklarationen är numera obligatoriskt 

för företagen att lämna upplysning om de haft biträde av en uppdragstagare vid upprättandet av 

bokslutet och om deras årsredovisning granskats av en revisor styrker teorin om signalering till 

intressenten Skatteverket som varit kritiskt till reformen. 

Revisionsplikten har inte slopats helt i verkligheten och behovet av en kompetent revisor har 

egentligen med anledning av verksamhetsförändringar hos bland annat Skatteverket ökat mer än 

tidigare. Information istället för kontroll införde verket långt innan reformen dels pga. nedskärningar 

verket genomgått och dels för att metoden visat sig vara effektiv. Rapporter från 

ekobrottsutredningar samt undersökningar visar att okunskap ligger bakom många fel. 

Småföretagen har dock fått fler val efter sin budget vilket är positivt. Det är bra med konkurrens 

samt frivillighet istället för plikt. Det skapar mervärde för tjänster och kompetens.  Slopande av en 
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revisor av kostnadsskäl är inget smart alternativ utan en sänkning av företagets rating hos 

intressenterna.  

Den externa parten som granskar företaget kan lika väl vara en redovisningskonsult som enligt 

småföretagarna i undersökningen är mer insatt i verksamheten än revisorn. Företagarna har 

dessutom en bättre personlig relation men också högre förtroende för en redovisningskonsult 

jämfört med revisorn. Revisorns granskning är i sig inte heller fullständig utan en stickprovskontroll 

och faktum att en revisor kan ha många uppdrag försämrar kvalitén på stämpeln. En reviderad 

årsredovisning påverkar varken räntan eller kreditbedömningen enligt studien och det innebär inte 

heller lägre risktagande för kreditgivare. Det som är avgörande om företag vill behålla sin revisor 

är behovet av signalering till intressenterna.  

Efter mina undersökningar under författande av denna uppsats delar jag Skatteverkets vision om 

ett samhälle där alla vill göra rätt för sig. Det går inte att kontrollera alla uppgifter och man måste 

utgå från att företagen och medborgarna vill göra rätt för sig och det gör de flesta. Att flertal 

rapporter visar att oavsiktliga fel och okunskap ligger bakom en större del av skattefelet stärker 

behovet av information och därmed det nya arbetssättet med informationsträffar och 

nyföretagargrupper.  

Frivillig revision kan enligt min mening och verkets vision jämställas med grundsynen i vår rätt att 

återhållsamt använda metoden med att kriminalisera gärningar för att söka hindra överträdelser av 

olika normer, en allmän princip för svensk lagstiftning som sedan länge gäller där man menar att 

lagstiftningens normerande och informerande syfte bör i många fall kunna tillgodoses även utan 

kriminalisering. Men samtidigt behövs det kontroller och sanktioner mot de som inte vill göra rätt 

för sig och begår avsiktliga fel. Att ha ett skattesystem som upplevs rättvist är ytterst viktigt och 

påverkar skattemoralen i samhället. Även om vår utgångspunkt är att alla gör rätt för sig så är det 

viktigt för rättssäkerheten och förtroendet för skattesystemet att det sker kontroller. Vetskapen om 

kontroller kan förebygga brott men också höja skattemoralen då man vet andra också gör rätt för sig. 
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8 Studiens bidrag 

8.1 Studiens teoretiska bidrag 

Utifrån resultatet av studien har det kanske inte utvecklats någon ny revolutionerande teori. Dock 

har det presenterats en ny syn på frågan om revisionsplikt och kvalitetsstämpel. Kvalitetsstämpel 

ges inte till revision som det finns alternativ till, utan till kompetensen och signaleringen till 

kreditgivare och andra intressenter. Den garanterar inte bara siffrorna i årsredovisningen utan viss 

kompetens och styrka i företaget som inte finns bland tillgångarna i balansräkningen. Genom 

studien ges ett bidrag till att styrka de tidigare forskningar som utförts inom detta ämne och visar 

betydelsen av revisor i småföretag ur intressenters perspektiv. 

8.2 Studiens praktiska bidrag 

Utifrån resultatet av studien kan slutsatsen dras att även om information kan verifieras på andra 

sätt och att det finns alternativ till granskning av siffrorna vid kreditbedömningar, ger 

förekomsten av revisor som garanterar viss kompetens viss styrka. Kvalitetsstämpel bör ges till 

kompetensen som ger signalering till intressenterna. 

Trots reformen med frivillig revision finns det fortfarande ett kontrollsystem med höga 

sanktionsavgifter och nya metoder och resurser för att granska småföretag har arbetats fram av 

bland annat Skatteverket. Ett utnyttjande av reformen bör inte bara baseras på kostnader utan 

behovet och värdet av kompetensen och signalerna bör övervägas noga. Att gränsvärdena är låga 

innebär också att småföretag kommer att omfattas av revisionsplikt vid expansion under en hög 

konjunktur.  Kreditgivarnas allmänna villkor ger fortfarande en revisionsplikt hos befintliga 

kunder med kreditavtal men revision kan också krävas vid ansökan om nya krediter och bekostas 

då av sökande. 

8.3 Förslag till fortsatt forskning 

Utifrån resultatet av studien dras slutsatsen att alternativ till revision och revisor har tagits fram 

och är auktoriserade redovisningskonsulter och bokslutsrapporter vid kreditgivning samt att 

endast vissa enstaka poster kan granskas. Förtroende och relation ses som en viktig faktor vid 

kreditgivning. Handelsbanken som har arbetat lokalt till skillnad från t.ex. Swedbank som arbetar 

centralt har bättre kännedom och relation med sina lokala kunder och därmed lägre 

kreditförluster. Att undersöka detta samband samt att i framtiden undersöka om kreditgivarnas 

kreditförluster ökat med anledning av frivillig revision och om detta beror på avsaknaden av 

revisor vore intressant. 
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Bilaga 1 Om ALMI  

 

 

 

Det statligt ägda ALMI Företagspartner AB kompletterar marknaden genom att erbjuda riskvillig 

finansiering när ingen annan gör det. Som marknadskompletterande finansiär är det ALMI:s roll 

att ta lite större risk. 

Visionen är att skapa möjligheter för alla bärkraftiga idéer och företag att utvecklas. Affärsidén är 

att med finansiering och rådgivning erbjuda unika möjligheter under företagandets olika skeden 

med sina kunders framgång som mål. Målet är att fler innovativa idéer kommersialiseras 

framgångsrikt, att fler livskraftiga företag startas och utvecklas samt att fler företag ökar sin 

konkurrenskraft och tillväxt 

ALMIs verksamhet har sitt ursprung i Företagarföreningarna, som bildades runt om i landet 

redan på 40 och 50 -talet. Namnet ALMI är inte en förkortning, utan ett påhittat ord som kan 

härledas till det latinska ordet Almus som betyder växande, närande, fruktbar. 

Företagarföreningarna var ideella föreningar som bildades av enskilda företagare i respektive län. 

Framför allt landstingen gav offentligt stöd, och finansieringsverksamheten fick statliga 

lånegarantier från kommerskollegium. 

De regionala utvecklingsfonderna bildades år 1978. Fonderna var organiserade som stiftelser med 

staten samt respektive landsting och kommuner utanför landsting som stiftare. Det fanns en 

utvecklingsfond i varje län. 

ALMI bildades 1994 efter ett riksdagsbeslut om en ny organisation för att främja utvecklingen av 

mindre företag. De tidigare länsvisa utvecklingsfonderna ombildades från stiftelser till aktiebolag 

och blev regionala utvecklingsbolag i en koncern med ett av staten helägt moderbolag. 

Syftet med bolagsbildningen var att förnya och förbättra verksamheten genom att skapa en mer 

slagkraftig organisation som var bättre anpassad till näringslivets krav. 

Mer information finns på: www.almi.se 

Källa: almi.se 

http://www.almi.se/
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Bilaga 2 Intervju med ALMI Företagspartner i Värmland 

Bakgrund 

Thomas Ohlsson är finansieringsansvarig på ALMI Företagspartner Värmland. Han har 

erfarenhet av arbete med små aktiebolag då ALMI:s kunder är små och medelstora företag. 

Thomas är ekonom som samtliga 6 personer på finansieringsavdelningen som har 

ekonomibakgrund, övriga kollegor inom företagsutveckling annan typ av utbildning. 

Kreditbedömning 

Certifierade rådgivare två i förening alternativ via kreditkommitté fattar beslut om kreditgivning. 

Det sker efter en skriftlig låneansökan med affärsplan, kassaflöde m.m. från kunden.  Man bokar 

personligt möte/möten med kunden och därefter bereder lånehandläggaren ett skriftligt PM samt 

genomför rating av kunden. Besluten tas två i förening eller i kreditdelegation beroende på 

beloppsstorlek. Administrativt hanteras skuldebrev, säkerheter av Almis centrala 

låneadministration i Östersund. Bedömningen som beslutet baseras på är personbedömning och 

marknadsacceptans för verksamheten. ALMI beviljar krediter när bankmässiga säkerheter saknas 

vilket innebär att säkerheterna i en verksamhet blir mindre betydelsefulla men hur risken fördelas 

är viktig.  Normalt finansierar Almi företag i olika förändringsfaser, då är trovärdigheten hos 

kunden viktig. 50% av utlåningen i antal går till nyetableringar och förvärv enligt Thomas. Vid 

bedömningen av småbolagens årsredovisning görs normal bokslutsanalys med korrigeringar av 

poster som inte är uppkomna ur en normal verksamhet, t.ex. korrigerar vid onormala löner, 

engångsaffärer, tveksamma avskrivningsmetoder o dyl. (t.ex. lagervärden)- Om årsredovisningen 

är reviderad ger den en större trygghet i beslutet. Vi kan lita på att siffrorna följer god 

redovisningssed säger Thomas. Löpande vill vi sen ha kvartalsrapporter och dylik av kunden och 

dessa är i undantagsfall reviderade av revisor tillägger Thomas. En reviderad årsredovisning 

innebär i princip inte lägre risktagande vid kreditgivning och påverkar inte räntan på krediten men 

Thomas tillägger att ”Klarar man idag inte en revision har man stora problem.”  ALMI Värmland har inte 

tagit ställning till den slopade revisionsplikten och ej heller ändrat sitt regelverk utifrån nya lagen 

enligt Thomas och på fråga om vilka underlag som krävs för små aktiebolag utan revisor vid 

kreditansökan svara han att de i sin rådgivningsroll anser det som viktigt att det finns en extern 

insyn i bolagens ekonomi. Revisionen är en del, men den löpande kontakten och dialogen med en 

bra redovisningsbyrå är viktigast. De kommer troligen att begära intyg eller underskrivna 

handlingar i större omfattning är tidigare. Som exempel nämns att redovisningsbyrån intygar att 

underlaget är trovärdigt och ger en rättvisande bild av verksamheten. Trovärdigheten är större 

om en extern part intygar att redovisade siffror är korrekta. Detta kan ske via revisor men även 
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via redovisningsbyrå säger Thomas om betydelse av revisor vid kreditbedömningen. Om 

småbolag som väljer att utnyttja reformen om frivillig revision och inte ha revisor säger Thomas 

att om vi inte tror att resultat och balansräkning är korrekta kommer vi ej att bevilja lån och 

tillägger att kravet blir då troligen att en externa betrodd part intygar att redovisningen är korrekt. 

Risk finns att personliga säkerheter på ägaren skärps för små bolag utan extern insyn. Om Almi 

Värmland har ändrat krav/villkor som kan leda till minskade krediter till småbolag svarar Thomas 

nej och berättar att de kommer fortsatt att bevilja krediter till mindre bolag i minst samma 

omfattning som tidigare. Krav kan vara olika för olika kunder. Troligen minskar kraven på 

reviderade RR och BR om kunden är känd sedan tidigare, för nystartade bolag vill vi alltid få 

kunden att använda en välkänd redovisningsbyrå, inte för revisionens skull, utan för att ta hjälp 

med ekonomisk uppföljning och skaffa sig en bra kontroll över bolagets utveckling. Det brukar 

vara väl använda pengar säger Thomas. Ofta är avslagen till småbolagens kreditansökan kopplade 

till att vi inte tror på marknadspotentialen för bolaget eller ägarens förmåga att genomföra sina 

planer, säger Thomas. Vanliga orsaker är låg soliditet eller svaga kassaflöden vilket innebär för 

hög affärsrisk för ALMI. 

Den slopade revisionsplikten 

Om Almi Värmlands inställning till reformen med frivillig revision säger Thomas att revisionen 

inte är avgörande, däremot framför vi, och är övertygade om, att de flesta bolagen har en god 

nytta av en djupare dialog med sin bokföringsbyrå för att i tid planera för sitt företag säger 

Thomas och tilläger att bolagens överlevnad inte beror på en revision per år utan att de löpande 

är medvetna om sin ekonomiska situation och i tid korrigerar med lämpliga åtgärder. Almi 

Värmlands rådgivare/lånehandläggare som jobbar med småbolag har inte fått bättre utbildning 

för att göra en korrekt kreditbedömning just med anledning av reformen utan har som tidigare 

löpande kompetensutveckling och reformen har inte inneburit ändrade rutiner, kostnader, 

resurser hos Almi. Thomas berättar att småaktiebolag ökar löpande och utgör troligen ca 30 % av 

deras kunder. Om problem som kan uppstå vid en kreditbedömning med de nya reglerna och ett 

eventuellt alternativ till revision för att säkerhetsställa trovärdigheten i företagets finansiella 

rapporter säger Thomas att osäkerheten ökar med vissa kunder om vi inte kan lita på att 

grunddokumenten är korrekta. Det vi då kan göra är att vi erhåller intyg från 

revisorn/bokföringsbyrån att bokföringen är upprättad på ett korrekt sätt.  Möjligen kan vi kräva 

företagsledningen på att de tar ansvar och intygar att bokslutet är med verkligheten 

överensstämmande och att översänt material inte bara är en ”rapport-körning” ur 

bokföringsprogrammet. Almi Värmland kommer även vid ökade kreditförluster inta att kräva 

revision av alla små aktiebolag i framtiden. Detta kommer att bli selektivt, menar Thomas. 
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Bilaga 3 Intervju med ALMI Företagspartner i Stockholm 

Bakgrund 

Bodil Stänkelström är chef för finansieringsverksamheten samt administrationen på ALMI 

Företagspartner Stockholm. Bodil är civilekonomekonom och har lång erfarenhet av arbete med 

små aktiebolag då bland annat som revisor sedan 1988. Hon har även bland annat arbetat som 

ekonomichef och finansieringskonsult. 

Kreditbedömning 

Kreditgivningsprocessen är varierande men generellt när det gäller småbolag så hänvisas de till 

hemsidan där alla krav är uppräknade. Ansökan, budget, affärsplan skickar man normalt in. När 

handlingarna kommit in ringer man upp kunden och bokar in ett möte. Handläggningen är 

beroende av lånesumman. Rådgivarna fattar beslut tillsammans med sin chef eller chefens chef 

om det är högre kredit. Gränserna är varierande med tiden och ändras. Organisationen är ganska 

platt och uppdelad i tre nivåer, handläggare, gruppchef och verksamhetschef. Handläggningstiden 

är varierande beroende på kreditstorleken men tar normalt två veckor om ansökan är komplett 

men oftast är processen inte så enkel utan man måste även föra en diskussion med banken om 

hur mycket de vill låna ut innan Almi fattar beslut. Almis affärsidé är att komplettera bankens lån 

och de konkurrerar därför aldrig med bankerna. Detta är Almis uppdrag som ett statligt ägt bolag. 

Bankerna är styrda av säkerhet till skillnad från Almi tillägger Bodil. Kreditbeslutet baseras på 

affärsidén och de vill gärna se affärsplan, budget, tidigare års utfall vid mötet. Är det nystartat så 

finns det ingen historia så man lämnar en budget och prognos. Hon hänvisar till hemsidan där allt 

finns. På frågan granskning av årsredovisningen svarar Bodil att det blir en sorts analys där man 

tittar på olika poster och det är också varierande för varje fall och när det är fråga om små 

aktiebolag så begärs dem in av kunden och Almi har även själv möjlighet att få fram den genom 

UC. De vet enligt Bodil ännu inte hur verksamheten påverkas av en frivillig revisionsplikt med 

hon medger att en reviderad årsredovisning och revisors existens har viss betydelse vid 

bedömningen beroende på kreditstorleken och hur man bedömer riskerna. De har dock ännu inte 

fattat några beslut med anledning av reformen och de bedömer varje ärende enskilt där man 

bedömer västlighet och risk under tiden moderbolaget arbetar fram en rekommendation. En 

reviderad årsredovisning ger större tillförlitlighet säger Bodil. Almi betonar vikten av att de 

förstår affärsidén och affärsmodellen vid utlåning och det är t.o.m. Almis affärsidé. Hon tillägger 

att det är jätteviktigt och essensen i hela Almis kreditgivning. Bankerna kollar både på 

säkerhetsmassan och affärsidén men för oss är ofta bara affärsidén viktig. Betalningsförmågan är 
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viktig vid bedömning och man kollar då på likviditeten och hur bolagsmännen tänkt finansiera 

verksamheten. Vid möte märker man om bolagsmännen är insatta och arbetat fram siffrorna 

själva eller tagit hjälp av någon utan att själva vara insatt och då hör man hur man resonerar vid 

diskussionerna och om de resonerar logiskt. Det är dock inget fel med att ta hjälp från någon om 

man själv är insatt. Annars är det negativt för då har man själv inte tagit ställning till sin affärsidé. 

Almis handläggare har inte genomgått specialutbildning just med anledning av reformen. Bodil 

säger att de redan idag jobbar med enskilda firmor och handelsbolag utan revisionsplikt. 

Erfarenheten finns därför och man kan jobba på samma sätt. Det händer att man även begär 

revisorsintyg eller intyg från bokförare från enskilda firmor om man är osäker på siffrorna eller 

värderingar som gjorts t.ex. varulager. Det finns ingen definitivt riktlinje men det kan bli aktuellt 

för små aktiebolag också. Det bedöms från fall till fall. För Almis verksamhet kan frivillig 

revisionsplikt innebära att de gånger Almi inte känner sig nöjd med siffrorna och vill ha en 

granskning av en extern part dvs. revisor så kan kunden finna det besvärligt att anlita en revisor 

och bekosta den men den frågeställning finns redan som sagt för enskilda firmor och 

handelsbolag. Dock lånar inte dessa bolag så stora belopp. Det kan bli aktuellt att Almi i 

framtiden kommer att kräva revision vid större kreditstorlek enligt Bodil. Dock kommer 

bankerna troligen att kräva det före Almi då kunden ansöker hos banken i första hand och 

kompletterar med Almi tillägger hon. De vanligaste orsakerna till avslag på kreditansökan är 

enligt Bodil att de inte tror på affärsidén. Det har inte skett några förändringar av krav samt 

verksamheten med anledning av reformen. Hon tillägger att kraven är olika från fall till fall t.ex. 

hyresavtal, uppdragsavtal, aktieägaravtal eller revisorsintyg som bekräftar de lämnade siffrorna. 

När jag nämner betydelsen av eget kapital så medger Bodil att det har stor betydelse vid 

bedömningen. Förut fick inte Almi gå in med mer än 50 % än vad kunden behövde men tröskeln 

har höjts. Bedömningen görs från fall till fall men eget kapital är viktigt för soliditeten säger Bodil. 

Det sänkta kravet på aktiekapital som halverats och lågt eget kapital kan försämra möjligheterna 

vid kreditansökan. Räntan såtts efter rating bolaget får men avsaknaden av revisor ligger inte som 

en parameter där och det påverkar därför inte räntenivån hos Almi. Det är en extern firma som 

arbetat fram ratingen som Almi köper och använder vid bedömningen så hon vet inte om revisor 

kan tas med som en parameter i framtiden.  

Den slopade revisionsplikten 

Den frivilliga revisionsplikten har Almi Stockholm ingen bestämd uppfattning om och alla tycker 

olika säger hon. Hon tycker att det tar bort vitsen att ha ett aktiebolag då det blir mindre kontroll 

men samtidigt är det bra att det blir enklare och billigare att starta aktiebolag. Som kreditgivarna 
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bör man vara negativ tillägger Bodil men samtidigt går vår verksamhet ut på att stödja företagare 

och underlätta för dem i sin vardag så vi har inte tagit ställning till det och det har inte än 

inneburit några förändringar, kostnader eller resurser för oss säger hon. Men diskussioner pågår 

om vem som ska granska de bokslut och årsredovisningar som lämnas in. Om det görs av en 

extern part kommer Almi dock inte att stå för den kostnaden utan den läggs på kunden. Hon 

tillägger igen att bankerna troligen gjort detta innan kunden kommer till Almi eftersom kunden i 

första hand anlitar banken. Bodil har ingen uppdaterad siffra om antalet kunder med små 

aktiebolag men ca 2/3 delar är småbolag där även enskilda firmor och handelsbolag är inräknade. 

Problem som kan uppstå vid frivillig revisionsplikt kan tillförlitligheten. Just värderingen av 

tillgångar i balansräkningen tar Bodil upp som exempel. Hon tycker inte att avsaknad av revisor 

och ökad risk ska påverka kravet på säkerhet som hos bankerna. Det är inte förenligt med Almis 

affärsidé men frågan är inte färdigdiskuterad än. Idag finns det dock skötselborgen som kan bli 

aktuell och det ligger runt 10-20% av kreditbeloppet. Det är varierande från fall till fall och högt 

eget kapital sänker generellt kravet på skötselborgen. Rutinerna kan komma att förändras vid 

stora kreditförluster tror Bodil. Har man kreditförluster så måste man titta på det och hitta 

orsaken. Vid lågkonjunktur har Almi uppdrag att vara mer riskbenägen och då är det ok med 

större förluster men i annat fall måste man undersöka orsakerna och försöka hitta en balans. 

Jämfört med bankerna har Almi större kreditförluster då Almi inte kräver säkerhet utan baseras 

bedömningen på affärsidén. Säkerheterna är inte värda mycket heller då bankerna har förtur och 

ligger bättre till vid t.ex. konkurs. Almi har ett avkastningsmål på ca. 2 % och Bodil säger att det 

vore fel att inte ha kreditförluster men också fel om kreditförluster är stora. Almis kredit är 

mittemellan riskkapital och bankkredit enligt Bodil. Almi kräver inte inflytande i bolagen som 

riskkapitalister. Det gjorde man för men kom fram till att det vore som att sitta på dubbla stolar 

säger hon och tar upp jävsituation som orsak men de kan kräva viss kompetens i styrelsen.  

De kräver löpande rapportering och har UC-bevakning på kreditkunderna. Årsredovisning ska 

alla bolag lämna med vis större krediter sker rapporteringen kvartalsvis men mycket av dessa 

uppgifter får Almi fram genom UC. Går verksamheten dålig så bokar man ett möte och pratar 

med kunden och diskuterar frågan och försöker hjälpa företaget. Det är väldigt sällan eller nästan 

aldrig Almi säger upp krediter med anledning av stora förluster och det sker endast om man vållat 

skador med uppsåt. Almi har ingen kontanthantering och kontroll av eget kapital som sätts in i 

bolaget läggs på bankerna som har en skyldighet enligt penningtvättslagen men även Almi liksom 

bankerna kontrollerar styrelsen och syftet med verksamheten etc. Utbetalningar från Almi sker 

från kontoret i Östersund. 
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Bilaga 4 Intervju med Banken X kallas för X  

Bakgrund 

Erik önskar att ställa upp anonymt vilket jag själklart respekterar. Han presenteras som Erik på 

banken X. Han är ekonom och har sedan 2006 arbetat som licensierad privatrådgivare, 

placeringsrådgivning och finansiering på banken X . Han har viss erfarenhet av små aktiebolag 

och känner till formerna, men är inte specialiserad mot dem. 

Kreditbedömning 

Kreditgivning går till på så sätt att kundansvarig handlägger normalt ärendet och beslut sker 

oftast i lokal kreditkommitté. Kreditgivningsprocessen varierar, men normalt inkommer kunden 

med en propå av något slag. Beslutet baseras på kassaflöde, tillgångar, historik och 

framtidsutsikter samt vilka som äger och leder bolaget. Enligt Erik kollar man också på hur 

marknaden ser ut för företaget, miljöpåverkan. Han tillägger att de försöker skaffa sig en så bra 

och heltäckande bild som möjligt. Om hur ett småbolags årsredovisning bedöms svarar Erik att 

den utgör en dokumenterad historik i kreditprocessen ovan. Revisionen är en kvalitetsstämpel att 

redovisningen genomgått viss kontroll, betydelsen av den beror på propåns art, säger Erik om 

betydelsen av reviderad årsredovisning. En reviderad årsredovisning innebär att en del av 

siffermaterialet på vilket beslutet grundar sig är kvalitetssäkrat, men det innebär inte per 

automatik ett lägre risktagande generellt. Risken avseende fel i redovisningen förväntas dock 

påverkas positivt av revision tillägger han. Räntan sätts enligt Erik utifrån risktagande och 

affärsmässig bedömning. Kraven på underlag från småbolag utan revisor varierar beroende på 

propå och kund, vilken historisk som finns osv. men normalt årsredovisning samt balans och 

resultaträkning. Ibland budget och affärsplan m.m. beroende på case berättar Erik. Om revisors 

betydelse i småbolag vid kreditbedömning säger Erik att den är en kvalitetssäkring av redovisning 

och rapportering till Skatteverket. Sedan varierar det en del hur involverad revisorn är i 

verksamheten med löpande finansiellt beslutsstöd tillägger han. Banken X ställer inte högre krav 

på små aktiebolag utan revisor för att säkra sina utlåningar enligt Erik utan bolag bedöms efter 

individuella förutsättningar. Avsaknad av revisor leder inte till automatik till krav på bättre 

säkerheter. Banken X har inte heller ändrat sina krav/villkor som kan leda till minskade krediter 

till småbolag. På frågan om det ställs olika krav om kunden är ny, nystartat företag, tidigare kund. 

svarar Erik att kraven på underlag för att kunna bedöma återbetalningsförmågan varierar från fall 

till fall beroende på historik. Generellt är det bra att vara en känd kund med god historik och 
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stabil ledning. Bristande betalningsförmåga och/eller historik är de vanligaste orsakerna till att 

små företag får avslag vid en kreditansökan hos banken X enligt Erik. 

Den slopade revisionsplikten 

Banken X tar inte ställning till reformen om frivillig revision, men ser i grunden revision som 

något positivt. Redovisningsskyldigheten är dock kvar och vi tror att många företag ser ett värde 

av revisionen, inte minst för sina externa intressenters räkning. Reformen har enligt Erik inte 

inneburit ändrade rutiner, kostnader, resurser. för banken X. Erik säger att det är svårt att 

bedöma hur många som berörs av reformen och hur många befintliga bolag som väljer att 

avveckla revisorn. Nya företag startas däremot ofta utan revisor efter 1/11. Om problem med 

frivillig revision nämner Erik problem som kan uppstå om redovisningen har kvalitetsbrister. 

Vårt jobb är att skaffa oss ett så bra underlag som möjligt för att kunna göra en korrekt 

kreditbedömning och i denna process skulle certifierade redovisningskonsulter kunna vara ett 

alternativ. Vi kommer dock inte, mig veterligen, att ställa några krav utöver lagstiftningen 

avseende redovisningens karaktär och kvalitet säger Erik. Erik kan jag inte svara på om banken X 

vid ökade kreditförluster komma att kräva revision av alla små aktiebolag i framtiden, men säger 

att generellt brukar kreditgivningen bli mer restriktiv i lågkonjunkturer beroende på ökad risk. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  76 

 

Bilaga 5 Om Nordea 

 
 
Nordeas vision är att vara en "great European bank", erkänd för sina medarbetare, som skapar 

betydande värde för kunder och aktieägare. Nordea har cirka 10 miljoner kunder, cirka 1 400 

kontor och en ledande ställning inom Internettjänster med 6,1 miljoner e-kunder. Nordea-aktien 

är noterad på Nasdaq OMX i Köpenhamn, Helsingfors och Stockholm. 

Enligt uppgifter från 1 januari 2010 så har Nordea cirka 36 500 medarbetare. 2009 välkomnades 

över 1 800 nya kolleger, varav 830 i Polen och Baltikum. Alla nyanställda deltar i ett 

introduktionsprogram. 3 970 medarbetare bytte jobb inom koncernen under 2009. 

Könsfördelningen är 62 procent kvinnor och 38 procent män. På chefsnivå är fördelningen 42 

respektive 58 procent. 11,3 procent av alla medarbetare har universitetsexamen. Bland cheferna 

är andelen 23,3 procent. 

Nordea Bank heter man i Sverige och Nordea Bank Danmark, Nordea Bank Norge och Nordea 

Bank Finland i andra nordiska länder. 

 

Samhällsansvar i Nordea 

Nordeas främsta uppgift är att tillhandahålla finansiella tjänster på konkurrensmässiga villkor. 

Genom att erbjuda krediter, betaltjänster, sparkonton och placeringsmöjligheter spelar Nordea en 

viktig roll i samhället. Men det handlar inte bara om vad de gör i Nordea, utan också om hur de 

gör det. De måste följa lagar och bestämmelser, normer och värderingar i de samhällen där De 

har verksamhet. Ett visst agerande innebär kanske inte en lagöverträdelse, men det kan skada 

förtroendet. Konkreta situationer omfattas av Nordeas koncerndirektiv och andra anvisningar. 

Förtroende däremot är något man bygger upp och förtjänar. Det är det som är grunden i 

Nordeas värderingar. CSR handlar om att ha strukturer och anvisningar på plats så att de i 

Nordea kan utföra sina arbetsuppgifter på ett kompetent och hederligt sätt. Det kan röra sig om 

att säkerställa att de krediter som lämnas inte finansierar verksamhet som använder barnarbetare 

eller förorenar miljön. CSR går också ut på att de i vardagen visar respekt och intresse för våra 

kunder och det samhälle som de alla tillhör. Det går ut på att de lever sig in i kundens situation 

innan de svarar eller kommer med råd, skriver Nordea om sitt samhällsansvar på sin webbsida 

www.nordea.se. 

 

Källa: Nordea.se 

http://www.nordea.se/
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Bilaga 6 Intervju med Nordea 

Bakgrund 

Claes Tengström är sedan 2002 chef för Credit Process på Nordea Bank AB i Sverige Claes har 

erfarenhet av arbete med småföretag dels i tidigare befattning som kreditchef men också i 

nuvarande befattning. Han har civilekonomexamen från Stockholms Universitet. 

Kreditbedömning 

Utsedda befattningshavare, enskilt eller i förening fattar beslut om kreditgivningen och det kan 

ske på kontor eller på centrala enheter. Det går till genom kundkontakt där man analyserar 

behovet, man samlar in uppgifter, både räkenskapsuppgifter och mjukare uppgifter om ägaren, 

produkten. Ett ”KreditPM” upprättas som ligger till grund för ett kreditbeslut. 

Återbetalningsförmågan är det viktigaste som kreditbedömningen baseras på Den kan tas fram 

genom historiskt räkenskapsmaterial och genom framåtriktad analys, kombinerat med faktorer 

som ägande, marknad, produkter m.m. Om betydelsen av en reviderad årsredovisning vid 

kreditprövning berättar Claes att den ger en sorts kvalitetsstämpel åt siffermaterialet, dock kan 

mer analys och omklassificeringar behöva göras beroende på komplexiteten i propån. men 

reviderad årsredovisning innebär inte ett lägre risktagande per automatik, det kan ju förekomma 

bolag som har en bättre återbetalningsförmåga även om de inte skulle ha reviderade siffror.  

Även om en reviderad årsredovisning ger en sorts kvalitetsstämpel av siffrorna som sådana, 

påverkas inte räntan på krediten direkt, utan sätts av en rad faktorer. För små aktiebolag utan 

revisor vill Nordea enligt Claes vid kreditansökan ha årsredovisning samt budget och prognos för 

kommande år samt investeringskalkyl i vissa fall vid större investeringar. Banken behöver också 

på något sätt få verifierat att företaget har en god kvalité i sin redovisning. Det sistnämnda 

verifierades tidigare av revisorn men kan numera också verifieras av en auktoriserad 

redovisningskonsult. Om revisorns betydelse i små aktiebolag vid en kreditbedömning säger 

Claes att revisorns roll är inte enbart att säkerställa att redovisningen har en god kvalité utan 

också att fungera som ett bollplank för företagets ledning/ägare i skattefrågor, bokslutsfrågor 

t.ex. hur vinst ska disponeras m.m. Revisorn bidrar också med att säkerställa att man följer 

gällande skatteregler. Vad det gäller krav för att säkra bankens utlåningar finns inte någon större 

skillnad mellan företag med eller utan revisor förutom att banken kan behöva få verifierat att 

redovisningen följer gällande redovisningsregler och håller en god kvalité enligt Claes och Nordea 

har inte med anledning av reformen ändrat sina krav/villkor som kan leda till minskade krediter 
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till småbolag. Banker kan ha olika krav vid kreditgivningar om kunden är ny, nystartat företag, 

tidigare kund, eller känd kund. Claes berättar att Nordeas kreditgivning bygger på att banken kan 

bedöma att det finns en tillräcklig återbetalningsförmåga för företagets krediter. För detta 

behöver banken från företaget underlag som kan bedömas och som banken kan ta ställning till. 

Självfallet har också bankens förtroende för ägare och ledning och deras förmåga att uppnå en 

god lönsamhet i företaget en stor betydelse. Kraven är således i grunden desamma. Dock kan det 

behövas olika typer av underlag beroende på vad propån avser. 

Bristande betalningsförmåga, visad genom historisk låg lönsamhet, låg kapitalisering, negativ 

information från Upplysningscentralen (UC) är de vanligaste orsakerna till att små företag får 

avslag vid en kreditansökan berättar Claes. 

Den slopade revisionsplikten 

På frågan om hur Nordea ställer sig till den slopade revisionsplikten svara Clars ”Neutrala” och 

den har inte inneburit ändrade rutiner, kostnader, resurser hos Nordea. 

Nordeas rådgivare/lånehandläggare som jobbar med småbolag har inte fått bättre utbildning för 

att göra en korrekt kreditbedömning just med anledning av reformen utan Claes svarar att  

utbildning är något som pågår löpande, och Nordea förväntar sig inte att en slopad revisionsplikt 

ska utgöra att behovet ökar.  

Claes har inte vid intervjun uppgifter om hur stor del av Nordeas företagskunder som är små 

aktiebolag och berörs av reformen. Problem som kan uppstå vid en kreditbedömning efter 

reformen är enligt Claes att bl.a. att de siffror banken ska bedöma inte är kvalitetssäkrade eller att 

redovisningen inte uppfyller redovisningsreglerna. På frågan om ett annat alternativ till revision 

för att säkerhetsställa trovärdigheten i företagets finansiella rapporter svarar Claes att som 

alternativ till auktoriserad eller godkänd revisor kan i vissa fall en auktoriserad 

redovisningskonsult säkerställa kvalitén i företagets redovisning. Svaret på frågan om Nordea vid 

ökade kreditförluster kan komma att kräva revision av alla små aktiebolag i framtiden blir att 

något generellt krav kan sannolikt inte bli aktuellt. Däremot kan krav på granskning av revisor bli 

aktuellt i vissa enskilda fall. 
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Bilaga 7 Om Swedbank 

    

Swedbank har sina rötter i den svenska sparbanksrörelsen, vars historia sträcker sig tillbaka till 

1820. Närheten till kunden och det lokala samhället har varit i fokus ända sedan starten skriver 

Swedbank. Bankens syfte är att främja en sund och hållbar ekonomi för de många. Detta innebär 

att Swedbank verkar för en balanserad ekonomi som ger välbefinnande både för individen och 

för samhället i stort. Swedbank är en fullsortimentsbank för såväl privatpersoner som företag på 

hemmamarknaderna i Sverige, Estland, Lettland och Litauen. Bankens huvudaffär omfattar 

majoriteten av privatpersoner samt små och medelstora företag.  Swedbank tror på en traditionell 

bankmodell där nära kundrelationer och rådgivning sätts i centrum. Fokus ska ligga på kunders 

behov och önskemål – inte på produkter skriver Swedbank vidare om sin verksamhet. 

Swedbank har enligt uppgift 9.5 miljoner privatkunder och 669 000 företagskunder med 356 

kontor i Sverige och 222 kontor i de baltiska länderna. Koncernen finns även i Köpenhamn, 

Helsingfors, Kaliningrad, Luxemburg, Marbella, Moskva, New York, Oslo, Shanghai, St. 

Petersburg och Ukraina. I september 2010 uppgick balansomslutningen till 1,846 miljarder 

kronor och antalet anställda till ca 17 500. 

Swedbank om sin roll i samhället skriver att ”som finansiell aktör måste Swedbank i den dagliga 

verksamheten uppträda ansvarsfullt och etiskt för att långsiktigt upprätthålla marknadens och andra 

samhällsaktörers förtroende. Självklart driver Swedbank sin verksamhet i linje med de lagar och förordningar som 

samhället utfärdat. Dessutom har koncernen utarbetat interna policys och etiska uppförandekoder för att värna 

om förtroendet och en hållbar samhällsutveckling. Riktlinjer som berör koncernens ansvar och agerande har 

utarbetats i förhållande till kunder, medarbetare, ägare, leverantörer och andra samarbetspartners”. 

Genom sina rötter i sparbanksrörelsen och i Föreningsbanken har Swedbank starka traditioner 

kring samhällsansvar och etik - traditioner som kontinuerligt vidareutvecklas och anpassas. Inte 

minst mot bakgrund av att koncernen numera är fullservicebank inte bara i Sverige, utan även i 

Estland, Lettland och Litauen skriver Swednank vidare på sin webbsida www.swedbank.se 

 

 

http://www.swedbank.se/


 

  80 

 

Bilaga 8 Intervju med Swedbank 

Bakgrund 

Stefan Schelin jobbar som företagsanalytiker på en centralenhet vid namn Kredit och riskanalys 

på Swedbanks huvudkontor. Han jobbar med analys av kreditärenden som ska till centrala beslut. 

De kommer från lokala kontor runt om i landet som själva inte fattar beslut utan det krävs beslut 

från en centralinstans. Han har jobbat med branschanalyser samt rutiner kring kreditberedning. 

Han jobbar med beslut som inta kan fattas lokalt och är specialist på verkstadsindustrin. Stefan 

har jobbat på Swedbank sedan 1993 med kreditfrågor till företag.  Han är i grunden utbildad 

civilekonom. 

Stefan är insatt i ämnet. Bland annat skrev han en artikel i bankens magasin som går ut till 

företagskunder. Artikel handlade om förslag om revisionsplikt och gick under rubriken ”Tänk på 

detta innan du kickar revisorn”. Han hänvisar till den vid intervjun.  

Ett råd från Stefan i artikeln är att det mindre företaget med expansionsplaner har mycket att 

vinna på att behålla revisorn och detta eftersom frivilligheten kom att fastställas på relativt låga 

nivåer och revisionskravet därmed skulle gälla igen när företaget växer. Han nämner bl.a. en 

trygghet för bolagets alla intressenter i att veta att det är ordning och reda i siffrorna och att 

redovisningen sker med god kvalitet som fördelar med revisorn som också är ett kvalificerat 

bollplank i till exempel investerings- och skattefrågor. 

Kreditgivningsprocessen är varierande. Det kan vara nya kunder eller befintliga kunder som 

ansöker men normalt finns det en kundansvarig hos banken, som besöker kunden och gör en 

sammanställning av beslutsunderlag. I den ingår att beskriva och bedöma återbetalningsförmågan 

och på vilka underlag. Han sammanställer ett PM han föredrar det inför ett kreditbeslut.  De olika 

beslutsnivåer som finns. Beslutsnivån är bl.a. beroende av kreditnivån, hur säkerställd den är och 

risken som mäts. Det kan vara tillsammans med annan kundansvarig eller inom delegation inom 

kontoret. Det finns olika yrkesroller för företagsrådgivare med anpassade beslutsnivåer eller 

mandat som det kallast. Man delar upp småföretag, medel stora företag och stora företag och 

småföretag har minst mandat. Det finns en hierarki och man fattar aldrig ett kreditbeslut ensam 

hos Swedbank. 

Vid kreditbedömning är återbetalningsförmågan är viktig då krediter ska betalas i framtiden. En 

framåtriktad bedömning är viktig men den grundas på hur företaget gått historiskt och hur 

planerna ser ut framöver och realismen i framtidsutsikterna. Det finns mjuka och hårda faktorer 
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när det gäller småföretag som är personberoende. Vilket förtroende för personen bakom bolaget 

är viktig vid bedömningen. Man gör en finansiell analys där man kollar på lönsamhet och 

ekonomisk ställning hos bolaget. Man kollar också på nyckeltal både historiskt och hur de 

förväntas utveckla sig. 

Underlag till kreditbesluten består oftast av bokslut, periodrapporter, affärsplaner och budgetar 

som inte alltid finns hos småföretag och i så fall en resonemang om hur omsättning och 

kostnader kommer att utvecklas och hur kapitalet behovet ser ut.. Säkerheter för krediter så att 

krediter är fullt säkerställda är viktiga men det finns möjlighet för kreditgivning även utan 

säkerhet. Man gör bedömning och kollar på värdering tillgångar och fastigheter och 

företagsinteckningar. Är företaget nytt så kan personlig borgen bli aktuell. De har inga formella 

krav för personlig borgen men det är vanligt för nystartade bolag 

Eget kapital påverkar det eventuellt krav på kompletterande personlig borgen. Banken gör en 

bedömning av vilken buffert bolaget behöver och balansen mellan eget kapital och lånat kapital. 

Banken vill minska andelen riskbärande kapital i företaget men  det görs väldigt individuella 

bedömningar och kapitalbehovet i företaget är viktigt. Enligt Stefan har det troligtvis blivit 

vanligare med aktiebolag vid bildande av småbolag idag med anledning av förenklingar som 

gjorts. 

Årsredovisningen analyseras hos banken och bedöms efter lönsamheten i resultaträkningen, 

förmågan att bibehålla och öka omsättningen, hur man har med kostnader och dessa förväntas 

utvecklas, löneuttag som är viktig i småföretag, bruttomarginaler, rörelseresultatet. Det är många 

detaljer och många nyckeltal 

Årsredovisningar är viktiga vid kreditbedömningar där man gör en analys av den framåt riktade 

betalningsförmågan vilken kräver en analys av historiken. Det är viktigt att man känner ett 

förtroende för att redovisningen ger en riktig bild av historiken. Om den är reviderad så är 

revision är kvalitetsstämpel som förenklar tillvaron. Den utförs av en kvalificerad person som har 

till yrke att gå in och uttal sig om redovisningen ger en rättvisande bild vilket ger en viss styrka. 

Banken har sedan tidigare enskilda bolag och handelsbolag som kreditkunder så avsaknad av 

reviderade årsredovisningar är ingen ny företeelse vid kreditgivning till företag. Om riskerna finns 

det olika aspekter på. Om kvalitetsstämpeln saknas så måste kundansvarig göra en bedömning av 

tillförlitligheten av bokslutet. Man besöker företaget och gör en uppskattad värdering av poster 

på plats som maskiner och lager och kritiskt bedömer angivna värden och verksamheten. 
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Revisorn har för intressenter varit en garant att den granskning som i sig inte är fullständig utan 

ett stickprovskontroll kan ge en rättvisande bild. De tar ansvar enligt sitt uttalande och bekräftar 

kvalitén på redovisningen. Intressenter har möjlighet att stämma revisor vid allmän domstol med 

krav på skadestånd, en möjlighet som enligt Stefan inte varit aktuell. Det finns inget uttalat om att 

räntan påverkas av frivillig revisionsplikt. Kundansvarig träffar kunden och gör en bedömning av 

verksamheten och årsredovisningen. Företagare kan ha dåliga kunskaper om redovisningsregler, 

värderingsregler och skatteregler och det är därför bra med en extern part som en auktoriserad 

redovisningskonsult som hjälper företaget med en redovisning Allmänna villkor i kreditavtalet ger 

banken möjligheten att kräva en reviderad revision som enligt Stefan kan mildras genom att 

kunden inkommer med en bokslutsrapport. Auktoriserade redovisningskonsulter kan utfärda en 

bokslutsrapport till banken istället för reviderade årsredovisningar från revisorer.  I magasinet 

skrev han; ”Finns det behov kommer vi att begära en kvalitetsgranskning. Det kan vara revision som i dag men 

det kan också vara en bokslutsrapport upprättad av en auktoriserad redovisningskonsult eller en specifik 

värdering av vissa tillgångar som lager eller maskinpark.” 

När det gäller småbolag handlar det om små krediter så man behöver inte från bankens sida inte 

ha en auktoriserad eller godkänd revisor. Banken delar lagstiftarens uppfattning och tycker att det 

är sunt med frivillig revisionsplikt. Många vet dock värdet av revisorer och kommer att behålla 

dem.   Han pekar i sin artikel på att kreditgivning alltid är en förtroendefråga som bottnar i vad 

banken har för kunskap om kunden och vem som upprättat bokslutet eller vem som är extern 

rådgivare i ekonomiska frågor. Det var enligt honom viktigt tidigare men kommer att få ännu 

större betydelse nu. Vid intervjun berättar han att kundansvarigs förtroende som är viktigt vid 

kreditbedömning bygger på tidigare relation och kännedom vilket gör att nya kunder man inte 

haft en relation med och dessutom saknar revisor kan kräva banken att en extern part tittar på 

redovisningen. Det kan antingen vara en revisor eller  en auktoriserad redovisningskonsult. Att 

banken inte delar bedömning av den framtida utvecklingen och att det inte finns tillräckligt 

lönsamhet samt dålig återbetalningsförmåga är de vanligaste orsakerna till att kunden inte beviljas 

kredit. Banken är generellt positiva till frivillig revisionsplikt och välkomnar en individuell 

prövning av varje bolag. Han skriver i sin artikel att beskedet har tagits emot med glädje av många 

företagare som nu slipper en årlig kostnad. Kundansvarig ska i fortsättningen bedöma kvalitén på 

redovisningen individuellt. Banken ställer inga generella krav med anledning av reformen och 

banken har inte för avsikt att säga inte upp några krediter men Stefan poängterar bankens 

möjlighet att kräva revision. Nystartade företag och nya kunder man inte har erfarenhet av eller 

som misskött sina inbetalningar till sina intressenter kan tvingas inkomna med revisionsrapport. 
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Årsredovisningar kan vara felaktiga och förskönar man historiken ökar riskerna för 

kreditförluster säger Stefan och hänvisar till Skatteverkets utredning om uteblivna skatter. Han 

nämner Skatteverkets möjlighet att göra stickprov och begära rapporter och underlag, en 

möjlighet som även banken har och kan kommer att utnyttja enligt Stefan. Inga villkor har dock 

ändrats med anledning av reformen om frivillig revision. Kreditförlusterna kan öka om kvalitén 

på årsredovisningar som lämnas som underlag försämras men man har även juridiskt ett 

personligt ansvar för bolaget som styrelseledamot och kommer inte undan det ansvaret så det 

finns ingen vinst med att försköna redovisningen. Banken tror enligt Stefan att de flesta 

fortfarande har ett fortsatt behov av en extern part som kan olika regler och hjälper företaget 

med redovisningen som är i linje med bestämd standard som finns. Fortbildning av bankpersonal 

sker löpande men han ser ett behov av mer utbildning med anledning av att göra rätt bedömning 

när kvalitetsstämpel nu kan försvinna men inga beslut är fattade än. Han har inga uppgifter om 

hur många Swedbanks kunder som omfattas av den slopade revisionsplikten men säger att det är 

över 70 procent av alla svenska aktiebolag och uppskattar att det handlar 10,000 tals 

företagskunder för Swedbank. 

Av Stefans artikel framgår också att revisions- och rådgivningsbranschen också välkomnar den 

frivilliga revisionen. Bengt Skough hos Far som är branschorganisationen för revisorer och 

rådgivare säger där att revisionen går från att ibland upplevas som något nödvändigt ont till att bli 

något som företagen verkligen efterfrågar. Det finns enligt honom andra tjänster som branschen 

nu kan erbjuda och som kan kombineras med en redovisningstjänst utförd i enlighet med Svensk 

standard för redovisningstjänster, Reko. Enligt Bengt Skough det gäller även fortsättningsvis att 

vara medveten om att revision är den enda tjänst i vilken en oberoende revisor avger ett uttalande 

om företagets resultat och ställning, som via Bolagsverket också finns tillgängligt för alla 

företagets intressenter. Fredrik Dahlberg som förbundsdirektör på Sveriges 

Redovisningskonsulters Förening, SRF, håller dock inte med och menar att En bokslutsrapport 

en fullgod kvalitetsstämpel som kan ersätta revisionen i de flesta mindre aktiebolag. Han säger där 

att de arbetar efter regelverket Reko och en bokslutsrapport är bättre anpassad till det mindre 

företaget. Även Stefan säger i intervjun att redovisningskonsulter följer verksamheten mer 

löpande än revisorer. Det är inte svårt eller kostsamt för företaget att lämna en bokslutsrapport 

och det nämner Stefan som alternativa vägar till kvalitetssäkring. I vissa fall kan banken bedöma 

redovisningen som tillförlitlig men vill göra en korrektare värdering av större poster som lager 

t.ex. för handelsföretag. 
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Bilaga 9 Om Handelsbanken 

 

Banken grundas 1871 under namnet Stockholms Handelsbank. Handelsbanken är en 

fullsortimentsbank för både privat- och företagskunder och har ett rikstäckande kontorsnät i Sverige, 

Danmark, Finland, Norge och Storbritannien. Dessa länder ser banken som sina hemmamarknader. 

Handelsbanken har idag närmare 11 000 medarbetare samt verksamhet i 22 länder. Sedan början av 

1970-talet är Handelsbankens organisation starkt decentraliserad och verksamheten utgår alltid ifrån 

kundens behov. Detta innebär att alla affärsbeslut som rör enskilda kunders relationer med banken tas 

nära kunden. 

Handelsbanken har nöjdare kunder än jämförbara banker, är en av de mest kostnadseffektiva 

börsnoterade fullsortimentsbankerna i Europa och har varje år under de senaste 38 åren haft högre 

lönsamhet än genomsnittet för jämförbara banker. Handelsbankens mål är att ha högre räntabilitet än 

genomsnittet för konkurrenterna. Målet ska nås genom att banken har nöjdare kunder och lägre 

kostnader än konkurrenterna Handelsbanken har de senaste 38 åren haft högre lönsamhet än 

genomsnittet för konkurrenterna och har sedan mätningarna startade 1989 haft de mest nöjda 

kunderna i Sverige. Banken är sedan många år en av de mest kostnadseffektiva universalbankerna i 

Europa. Handelsbanken har under lång tid haft lägre kreditförlustnivå än konkurrenterna med en 

företagsfilosofi som går ut på: Starkt decentraliserad organisation - kontoret är banken, Kunden i 

centrum - inte enskilda produkter, Lönsamhet prioriteras alltid före volym, Långsiktighet, Oktogonen 

- bankens resultatandelssystem. Genom att leverera finansiella tjänster fyller Handelsbanken, 

tillsammans med övriga aktörer i finanssektorn, en viktig funktion i samhället. Bankens uppgift är att 

vara en förbindelselänk mellan olika aktörer i samhället, så att kapital kan förmedlas från dem som har 

ett överskott av likvida medel till dem som har ett lånebehov. Vidare upprätthåller banksystemet ett 

fungerande och effektivt betalningssystem. Ett effektivt banksystem är en förutsättning för ett 

fungerande modernt samhälle. Ordet ekonomi betyder hushållning med knappa resurser. Det företag 

som har den högsta kostnadseffektiviteten och samtidigt levererar de bästa produkterna eller 

tjänsterna, det vill säga har de mest nöjda kunderna, har den högsta produktiviteten och gör därmed 

den bästa insatsen i samhället. I bankbranschen brukar kostnadseffektivitet mätas som kostnadernas 

andel av intäkterna, det så kallade K/I-talet. Handelsbanken har det lägsta K/I-talet av de nordiska 

bankerna och står sig mycket väl även vid en jämförelse med europeiska banker. Handelsbanken har 

under flera år haft de mest nöjda kunderna i Norden 
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Bilaga 10 Intervju med Handelsbanken  

Lokalkontor Kungsträdgården Stockholm 

Kent Johansson är kontorschef på Handelbanken på Kungsträdgården i Stockholm. Han är 

civilekonom och har jobbat på Handelsbanken i 27 år. Kent har erfarenhet från arbete med 

småföretag.  

Kreditgivningsprocess är varierande beroende på storleken på krediten. Inom Handelsbanken har 

man som kontorschef en kreditlimit man jobbar med till ett visst belopp och det är varierande för 

varje kontor. Handelsbankens är organiserad i 6 olika regioner i Sverige och varje regionbank har en 

egen kreditkommitté till viss nivå och går det över det nivån så finns det regionala styrelsen samt 

centrala styrelsen för stora krediter. När det gäller småbolag går processen sällan högre än 

kreditkommitténivån och beslutet hamnar oftast på kontorsnivån. Småaktiebolags kreditansökningar 

handläggs främst av företagsgruppen på kontoret, Ibland är kontorschefen också inblandad men 

oftast fattas beslutet av företagsrådgivarna och chefen för företagsgruppen.  

Det finns ingen manual för bedömning av kreditansökan. Det är olika men börjar med att träffa 

kunden. Handlar det om etablerad verksamhet så blir bedömningen enklare. Då finns det en historia 

att gå efter. Man kan se hur företaget lyckats historiskt och man har som regel bra underlag i form av 

historiska årsredovisningar. Man går efter hur det har sett ut historiskt och hur planerna ser ut. När 

det gäller nystartade verksamheter så blir det lite annorlunda och är betydlig svårare. Man går efter 

affärsidén och bedömer den. Då är den inte testad och inte heller personerna bakom bolaget. Man vet 

inte vad personerna har för kapacitet. Småbolag är väldigt personberoende. 

Banken tar en UC och kollar hur styrelsen ser ut t.ex. om det är namn man känner igen, om 

styrelseledamöter bytts ut ofta som kan vara en varningssignal. I kreditbedömningen utgår man först 

och främst från återbetalningsförmågan och hur den ser ut och först därefter går man på säkerheten. 

Man går den ordningen och är inte återbetalningsförmågan bra då går man inte vidare och kollar på 

säkerhet utan avslår ansökan. Då är det fråga om ren pantbelåning och det sysslar vi inte med. 

Personlig borgen kan bli aktuell för nystartade verksamheter men är ingen rutin. När det gäller 

kreditgivning så finns det inga rutiner utan det är helt utifrån varje enskilt bolag det handlar om och 

varje enskild kund som man tittar på. 

När det gäller utlåning till bolag så kollar man på lånat kapital och eget kapital. Det måste finnas en 

balans där emellan och oftast är det där problemet ligger, i alla fall när det gäller nystartade bolag. Man 

har oftast allt för litet eget kapital normalt sett. Banken sysslar inte med riskkapital utan bara 
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investeringskapital. Sen kan det kapitalet bli riskkapital om bolaget t.ex. dåligt och det är en sak man 

får hantera senare men när man går in i det då måste det finnas ett rimligt eget kapital. Det kan vara så 

att man inte har egna medel och har kapitaliserat tillräckligt och då kan det bli aktuell med personlig 

borgen. Sedan tycker man att när det gäller nystartade verksamheter även om det finns ett hyggligt 

eget kaptal så ska man fortfarande vilja att tar och visar att bolagsmännen tror så mycket på det här att 

även om de inte kan sätta mer pengar på det så kan de gå i personlig borgen. T.ex. skötselborgen kan 

bli aktuell. En sänkning av aktiekapitalet till 50,000 som i sin tur sänker egna kapitalet försämrar 

kreditmöjligheterna för bolaget. Men det är olika beroende av typ verksamhet och bransch då 

kapitalbehovet är olika. Likviditetsbudget och prognos är generellt viktiga och banken vill gärna se 

dem i samband med ansökan så att man kan se att pengarna räcker. Varje investering binder upp mer 

kapital och där är problemet att alla inte inser att så är det faktiskt.  

Årsredovisningar bedöms inte bara rakt upp och ner utan man jobbar med det. Man kollar hur 

siffrorna utvecklats historiskt och kollar på omsättningen, avskrivningar, tillgångar och vad det består 

av och värdering, skulderna och hur bolaget är kapitaliserat, lönsamheten. Det är ett hantverk och 

man måste kolla på varje enskilt fall och ställa siffrorna i relation till verksamhet och bransch. 

Skämtsamt kan man säga om nystartade verksamheter som gör budget att halverar man intäkterna och 

dubblar kostnaderna så närmar man sig verkligheten. Revisorn är en kvalitetsstämpel då man vet att 

en extern part ha gått in och granskat siffrorna. Det sätter större tilltro till årsredovisningen än vanlig 

resultatrapport som tas fram mitt under året. Man vet inte om det är rått periodiseringar, om 

avskrivningarna gjorts på rätt sätt. Revision gör att en årsredovisning har en större tyngd och särskild 

om den är granskad av en revisor. Småbolag är ägarledda och det handlar mycket om personen 

bakom. Det är lätt om man har en lång relation med kunden och man har levt upp till sina löften eller 

haft en förklaring till saker men är det en okänd person så har vi inte så mycket att luta oss åt än det 

som presenteras och det blir en trovärdighetsfråga och avsaknad av revisor har då betydelse. Kent 

kontor har inte inför några nya rutiner med anledning av reformen med frivillig revision och han 

känner inte till om detta diskuterats inom Handelsbankens organisation. Kent upprepar att 

kreditgivningen är ett hantverk och att man får ställa de frågor som behövs tills man känner sig nöjd 

och trygg och känner man inte så då säger man nej. Det är svårt att svara på om reformen har 

påverkat bankens verksamhet. Vi har inget program där vi stoppar in siffrorna och får ett ja eller nej. 

Det är olika lokala kontor och bedömning beror på personen som granskar. Samma case som jag 

beviljar kan avslås av en annan kontorschef. Han tror inte på införande av nya rutiner med anledning 

av reformen. Kreditgivning handlar om bedömning. Kent förstår tanken med förenklingen genom 

frivillig revision för att förenkla för småbolagen men revisorn är inte där bara för att hjälpa banker 
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säger han utan de är konsulter som är inne och hjälper företagare vid olika ekonomiska diskussioner 

och de är duktige på att ge bra råd och det är det man betalar för. Man betalar inte bara för revisionen 

utan för konsultationen så där kan man resonera så här att vore jag småföretagare själv så skulle jag 

spontant tycka att det vore bra att ha en revisor för att bolla olika idéer med. Det kostar en slant men 

det är välinvesterade pengar. Kent håller med om att de revisorerna är mer rådgivare åt småbolagen än 

kontroll person och tilläger att revisor är en kvalitetssäkring av räkenskaperna men tar man bort 

kvalitetssäkringen skapar det självklart osäkerhet kring räkenskaperna och om informationen 

stämmer. Han tror inte att Handelsbanken skulle kräva revision och revisor av småbolagen trots 

reformen. En reviderad årsredovisning innebär i förlängningen ett lägre risktagande får banken då 

man får kvalitetsstämpel på siffrorna som levererats, givet att revisorn har gjort sitt jobb. Det finns 

exempel på dem som inte gjort sitt jobb också menar Kent. Utgår vi ifrån att revisorerna har gjort rätt 

jobb så har vi fått en kvalitetsstämpel och vet att det som levererats stämmer vilket innebär då lägre 

risktagande men det påverkar inte räntesättningen även om räntesättningen hos Handelsbanken är 

fullständigt individuell. Avsaknaden av revisor och reviderad årsredovisning ger inte högre ränta. Vi 

resonerar inte så här att ta högre betalt för högre risk, då säger vi nej, säger Kent. Bedöms riskerna 

som höga av den anledningen ser vi nej till kreditgivningen istället för att sätta högre ränta tillägger 

han. Tycker vi efter bedömningen att kreditgivning är ok så tar vi krediten och prissätter den. Vi tittar 

utifrån varje enskilt fall och där är andra saker som säkerhet som styr räntan men avsaknad av revisor 

påverkar inte räntenivån. Det har inte skett några förändringar hos Handelsbanken vad gäller krav och 

villkor vid kreditgivning till småbolag med anledning av reformen. De samlar in så mycket 

information som behövs för att göra rätt bedömning och lämnas det tillräckligt bra underlag så att 

banken känner sig nöjd så beviljas krediten precis som tidigare, med eller utan revisor. Revisor en 

dock en kvalitetssäkring givet att de gör sitt jobb rätt upprepar Kent. Men banken resonerar inte så 

här att revisor kan stämmas vid fel och det har aldrig skett någon stämning mot någon revisor under 

hans 27 år, även om revisorer begått fel. Det har hänt Kent upptäckt fel i bokslut som kund lämnat 

och blivit irriterad och i allvarligare fall har krediten sagts upp. Självklart ställs det högre krav på nya 

kunder eftersom vi inte har någon relation berättar Kent. Kunden är ett blankt papper och vi börjar 

från början och man har ingen historia att gå efter och då ställer vi rätt höga krav på beskrivning på 

vad det är man ska göra. Vad det gäller budget och prognos så är de gissningar och bedömningar och 

är beroende av kunskap, omdöme och erfarenhet av den som gjort dem. Vi gör en bedömning av 

varje kund och bolag och trovärdigheten i de uppgifter som lämnas. Kompetens är något som enligt 

Kent har ett otroligt stort värde i småbolagen och kan ge större trovärdighet än bara stort eget kapital 

i bolaget utan kompetens. Vi går inte in i en affär som vi inte tror på, även om bolagsmännen bakom 
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är förmögna. Bank är ett förtroendeyrke och vi vill inte gå in i förlustbolag där bolagsmännen skjuter 

till kapital för att täcka förluster säger Kent. Han upprepar skillnaden mellan eget kapital och lånat 

kapital. Riskkapital ska enligt Kent ägaren stå för och inte banken. Vid utlåning av riskkapital kräver 

man inte bara ränta utan också inflytande och det är inget vi som bank sysslar med men det finns 

riskkapitalbolag som gör det. Den absolut vanligaste orsaken till avslag på kreditansökan från 

småbolag är för lågt eget kapital och förutom bolaget kontrolleras också styrelsen. Alla banken gör 

affärer ska enligt Kent vara hela och rena annars blir det problem och han nämner personer som har 

ett antal konkurser bakom sig och är ökända i finansvärlden.   

Den slopade revisionsplikten 

På frågan om hur Handelsbanken ställer sig till den slopade revisionsplikten svarar Kent att han inte 

kan uttala sig för hela Handelsbanken men säger att revision är en granskning och kvalitetsstämpel. 

den har inte inneburit ändrade rutiner, kostnader, resurser på Kents kontor. Kontorets 

rådgivare/lånehandläggare som jobbar med småbolag har inte fått bättre utbildning för att göra en 

korrekt kreditbedömning just med anledning av reformen. Han berättar att det inte kommit nya 

utbildningar inom organisationer med anledning av slopas revisionsplikt och betonar igen att 

kreditgivning är ett hantverk där man kollar individuellt på varje enskilt fall. Kent har inte vid 

intervjun uppgifter om hur stor del av kontorets företagskunder som är små aktiebolag och berörs av 

reformen. Problem som kan uppstå vid en kreditbedömning efter reformen är enligt Kent avsaknaden 

av kvalitetsstämpeln. På frågan om ett annat alternativ till revision för att säkerhetsställa 

trovärdigheten i företagets finansiella rapporter har inte Kent några förslag men säger att om inte kan 

leverera bra underlag och det finns en osäkerhet kan banken vända sig till kunden och begära en 

granskning av extern part som revisor pga. osäkerheten. Banken kommer inte att anlita revisorer vid 

osäkerhet utan det är kundens uppgift om denne vill ha sin kredit beviljad av banken och en utgift 

som kunden själv för stå för. Svaret på frågan om Handelsbanken vid ökade kreditförluster kan 

komma att kräva revision av alla små aktiebolag i framtiden vill Kent inte svara för hela 

Handelsbanken men har svårt att tro att man ska dra alla över en kam och kräva revision. Ingenting är 

omöjligt tilläger han men det känns långsökt. Handelsbanken har väldigt låga kreditförluster och i de 

fall banken förlorat pengar tror han inte att det i större utsträckning beror på avsaknad av revisor utan 

kan mycket väl bero på fel kreditbedömningen vid ansökan.  Han säger dock att oftast så det var rätt 

bedömning vid det tillfället men det skett förändringar under resans gång som t.ex. finanskrisen 2008. 

Vid förluster så kollar vi på varje enskilt fall och orsaken. Ser vi avsaknaden av revisor som en risk och 

att förlusten berodde på att de levererade siffror som låg till grund för beslutet var felaktiga kan vi 
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komma att kräva revisor vid kreditgivning till småbolag i de fall vi är osäkra på tillförlitligheten men 

det kommer inte att gälla alla små aktiebolag utan det är en individuell fråga för varje kund. 
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Bilaga 11 Intervju med Handelsbanken Finans 

Jag har även intervjuat Håkan Lindholm som är kreditchef på Handelsbanken Finans kreditavdelning i 

Stockholm. Håkan meddelar att Handelsbanken Finans kreditgivning sker nästan uteslutande till 

privatpersoner och de lämnar endast i undantagsfall krediter till företag. Inom 

Handelsbankskoncernen sker kreditgivningen till företag, även traditionella finansbolagsprodukter, 

huvudsakligen via bankens kontor. Han hänvisar därför till någon av bankens regionala 

kreditavdelningar 
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Bilaga 12 Om PwC 

 

PwC är Sveriges ledande revisionsbyrå med  drygt 3 600 medarbetare på 130 kontor runt om i 

landet. PwC är även med sina 161 000 medarbetare i 154 länder världsledande  inom 

revisionsbyråbranschen. PwC ägs av 242 i företaget verksamma partners. Dessa partners ansvarar 

för verksamheten inom ramen för ett starkt sammanhållet enbyråkoncept.   

Revisionsbyråbranschen har en nyckelroll i näringslivet, både som expert och rådgivare åt företag 

och som garant för att den finansiella informationen svarar mot de krav på trovärdighet som en 

effektivt fungerande kapitalmarknad ställer. PwC:s vision är att medverka till ett väl fungerande 

privat, offentligt och ideellt företagande som inger förtroende.  

PwC ska utveckla, sälja och genomföra revision, redovisning och kvalificerad rådgivning inom 

finansiella och angränsande områden så att internationella och svenska företag, samt dess ägare, 

organisationer och offentlig sektor kan uppnå värdetillväxt och trygghet 

Öhrlings PricewaterhouseCoopers tillkom 1999 genom en fusion mellan Öhrlings Coopers & 

Lybrand och Price Waterhouse. Bakom dessa byråer finns följande historik: 

Öhrlings Revisionsbyrå bildades 1933 av P O Öhrling. Reveko tillkom 1980 genom fusioner 

mellan ett antal mindre byråer i Stockholm och Göteborg. Under 1980-talet växte sig de båda 

byråerna mycket starka och tillhörde i slutet av decenniet de fem stora revisionsbyråerna i landet. 

Öhrlings och Reveko fusionerade 1989 och bildade då Öhrlings Reveko. 1995 ändrades namnet 

till Öhrlings Coopers & Lybrand. 

Price Waterhouse etablerade sig i Sverige 1933 i samband med Kreugerkraschen. Företaget 

arbetade främst med utländska dotterbolag och behöll till stor del sin internationella profil fram 

till samgåendet med Öhrlings Coopers & Lybrand 1999. Fusionen ledde till bildandet av ett 

företag som omedelbart blev marknadsledande i Sverige inom sina verksamhetsområden. 

Dessa verksamhetsområden är revision, riskhantering, redovisning, skatterådgivning, corporate 

finance och annan revisionsnära rådgivning.  Källa: pwc.se 
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Bilaga 13 Intervju med PwC  

Bakgrund  

Stefan Westberg är sedan 10 år tillbaka godkänd revisor på PwC i Karlstad och arbetar med 

revision av små och medelstora företag och har därmed erfarenhet av arbete med små aktiebolag. 

Stefan har ekonomie kandidatexamen samt byråintern utbildning.  

 

Revisions roll för kreditgivarna  

Betydelsen av en reviderad årsredovisning har vid kreditbedömningar enligt Stefan är 

kvalitetssäkring av den finansiella rapporteringen så att kreditgivare (och andra intressenter) skall 

kunna fatta rätt beslut med denna som underlag. I de fall ett bolag har riskfyllda och 

komplicerade poster i balansräkningen innebär en reviderad årsredovisning ett lägre risktagande 

för kreditgivare vid utlåningar enligt Stefan och revisor spelar i vissa fall en viktig roll vid 

kreditgivarnas kreditbedömningar och det bör även påverkar det bedömningen och beslutet. 

Stefan har som revisor bistått klienter vid kreditansökan hos banker där han svarat på frågor från 

bank rörande vissa poster i balansräkningen och det har i vissa fall haft inverkan på beslutet. 

Stefan har även bl.a. utfört granskning och kvalitetssäkring av likviditetsbudget på begäran av en 

kreditgivare eller klient som uppmanats av en kreditgivare. Den information som framkommer 

vid en revision påverkar enligt Stefan kreditbeslutet. Vid revisionsberättelser som avviker från 

standardutformningen kan detta mycket väl påverka kreditbeslutet negativt. Enligt Stefan har 

ingen kreditgivare ifrågasatt tillförlitligheten i informationen PwC/klienter lämnat efter revisorers 

revision.  

Den slopade revisionsplikten  

Problem kan uppstå vid en kreditbedömning med frivillig revision är enligt Stefan, osäkerhet 

kring värdering av vissa poster i balansräkningen. Ett annat alternativ till revision för att 

säkerhetsställa trovärdigheten i företagens finansiella rapporter kan enligt Stefan möjligen vara att 

bankerna själva bildar avdelningar som utför granskning av den finansiella rapporteringen. Det 

finns idag inget samarbete mellan PwC och t.ex. banker vid kreditbedömningar i annat fall än att 

de kan ringa och ställa frågor kring vissa bolag eller att PwC på uppdrag av kund kontaktar 

banken vid utökade kreditönskemål men det kan bli aktuellt i framtiden med anledning av den 

slopade revisionsplikten. Den slopade revisionsplikten har till viss del påverkat PwC:s 

verksamhet. PwC fokuserar nu mer på att informera kunden om värdet av revision och att 

tillhandahålla kunderna tjänster så som biträde med upprättande av redovisning, bokslut och 

årsredovisning. 



 

  93 

 

Bilaga 14 Om Grant Thornton 

 

Grant Thornton är också en av Sveriges ledande revisionsbyråer med ca 840 medarbetare,139 

partners och 25 kontor över hela Sverige. Vision är att vara marknadsledande rådgivare till 

ägarledda företag och därmed verka för ett välmående näringsliv i Sverige och affärsidé går ut på 

att sälja ekonomiska tjänster som bidrar till en framgångsrik verksamhet för företag och deras 

ägare. 

Grant Thornton i Sverige är medlem inom Grant Thornton International - en av världens 

ledande paraplyorganisationer av självständigt ägda och styrda revisions- och konsultföretag. 

Medlemsföretagen har sammanlagt cirka 30 000 medarbetare i över 100 länder. Den totala 

omsättningen för medlemsföretagen är $3,6 miljarder. 

År 1924 var Alexander Richardson Grant 26 år gammal och ”senior accountant” på 

revisionsfirman Ernst & Ernst i Cleveland (Ernst & Ernst blev senare Ernst & Young). Detta var 

under de gyllene åren efter första världskriget och innan depressionen och affärerna gick bra. 

Den unge revisorn hade en vision om att bli ledande inom segmentet medelstora företag och 

lämnade tryggheten på Ernst & Ernst för att starta sitt eget företag tillsammans med Willam 

O’Brien. Företaget hette Alexander Grant & Co och var baserat i Chicago.  Under de följande 

decennierna expanderade företaget från Mellanvästern till att finnas över hela USA. Alexander 

Grant dog redan 1938 bara 40 år gammal, men företaget överlevde. I Sverige startar Börje 

Lindeberg den 1 oktober 1950 en egen firma och efter tre år registreras firman som Lindebergs 

Revisionsbyrå AB. I Storbritannien hade 1959 de två regionala revisionsbyråerna Thornton & 

Thornton i Oxford och Baker & Co i Leicester och Northampton gått samman för att bilda 

Thornton Baker. Under de kommande 16 åren gjordes inte mindre än 38 förvärv och firman 

kallades för ”The Thundering Herd” - den mullrande hjorden. Under 60-talet expanderade den 

amerikanska firman internationellt och bildade bolag i Australien, Kanada och Storbritannien. 

1980 hade Alexander Grant gått samman med 49 andra internationella firmor och skapat ett 

globalt nätverk. 1986 gick den amerikanska och engelska firman samman och tog det 

gemensamma namnet Grant Thornton. Från och med den 19 februari 2008 heter även svenska 

bolaget så.  Grant Thorntorn är den revisionsbyrå i Sverige med de mest nöjda kunderna enligt Svenskt 

Kvalitetsindex2010.    Källa: Grantthornton.se 
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Bilaga 15 Intervju med Grant Thornton 

Bakgrund 

Daniel Forsgren arbetar sedan 11 år tillbaka som auktoriserad revisor på Grant Thornton. Han är 

affärsområdeschef inom revision och utvecklar och förvaltar revisionsverksamheten inom Grant 

Thornton Sweden. Han har erfarenhet av arbete med små aktiebolag och utför revisioner och 

arbetar med kunder. Daniels Akademisk respektive yrkesmässig utbildning och examen som 

berör yrkeskompetens som civilekonom och auktoriserad revisor. 

Revisions roll för kreditgivarna 

Enligt Daniel medför en reviderad årsredovisning vid kreditbedömningar att 

bedömningsunderlaget är kvalitetssäkrat och har en högre grad av tillförlitlighet vilket i sin tur 

medför en lägre risk för fel i beslutsunderlaget till den del det berör historisk finansiell 

information. Han anser att en reviderad årsredovisning innebär lägre risktagande för kreditgivare 

vid utlåningar. På frågan om revisorn spelar en viktig roll vid kreditgivarnas kreditbedömningar 

och om det påverkar bedömningen och beslutet kan inte Daniel svara på med motiveringen att 

han inte gör en sådan bedömning eller fattar beslut och tolkar att det berör revisorn som person, 

vilket gör frågan väldigt komplicerad. Vad gäller revisionskunder så försöker vi så långt det är 

möjligt att undvika kontakter med banken i samband med kundens kreditansökan. Att bistå 

revisionskund vid kreditansökan kan vara ett hot mot vårt oberoende och risk för hur vi skulle 

kunna uppfattas av tredje part, dvs. det är inte är helt förenlig med vår roll som revisor i bolaget 

och kan leda medföra konflikt med vår roll som revisor, tystnadsplikt, risker för tyst accept osv. 

svarar Daniel på frågan om han har bistått någon klient vid kreditansökan hos en bank. Det 

förekommer att kunder hänvisar bankens frågor om bokslut till honom i egenskap av revisor för 

bolaget, exempelvis om redovisningen eller värdering av enskild post.  Vid icke revisionskund kan 

biträde förekomma såsom konsultuppdrag. Exempelvis biträde att upprätta proformaredovisning. 

Utan en korrekt proforma hade inte banken lämnat lån, men proforman hade också kunnat 

upprättas av annan. Daniel har utfört granskning eller revision på begäran av en kreditgivare eller 

klient som uppmanats av en kreditgivare och det avser vanligen delårsinformation i dessa fall. På 

frågan om hur en information som framkommer vid en revision påverkar kreditbeslutet svarar 

Daniel att ifall negativ information - som innebär en förhöjd risk som inte lindras av övriga 

uppgifter eller rapportering från bolaget - kommer kreditgivaren tillhanda, så borde det påverka 

kreditbeslutet negativt och omvänt. Dock är det inte så vanligt att negativ information som 

rapporteras utanför revisionsberättelsen till styrelse kommer banken tillhanda. Pga. vår 
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tystnadsplikt och att information till banken lämnas av styrelse/ företagsledning tillägger Daniel. 

Ingen kreditgivare har någonsin ifrågasatt tillförlitligheten i informationen klient lämnat i sådant 

som Daniel har reviderat. Däremot har det förekommit att klient har lämnat felaktig oreviderad 

finansiell information till bank. 

 Den slopade revisionsplikten 

Grant Thornton är positivt till att företagen själva får bedöma i vilken utsträckning bolaget och 

ägarna är i behov av kvalitetssäkrad redovisning och årsredovisning samt att våra tjänster 

levereras utifrån ett kundbehov istället för utifrån en plikt. Problem som kan uppstå kan vid en 

kreditbedömning med frivillig revision är enligt Daniel oklarheter i graden av kvalitetssäkring av 

en årsredovisning och om det går att lita på rapporten. Troligt att styrelsen kommer att bilägga 

andra typer av intyg från både bokföringsbyråer och andra intyg från revisorer som inte är 

revision som kommer att avse årsredovisningen. Risk för att läsaren sammanblandar 

kvalitetssäkrad och icke kvalitetssäkrade årsredovisningar hos upplysningsföretagen eller andra 

aktörer. Sannolikt med tidsnöd om ett företag söker kredit och kreditgivaren kräver revision, kan 

bli ganska stora kostnader för ett tidigare oreviderat företag. Om ett annat alternativ till revision 

för att säkerhetsställa trovärdigheten i företagens finansiella rapporter säger Daniel att det i 

dagsläget är enbart revision som är ett externt intyg och uppdraget att uttala oss om 

årsredovisningen är korrekt och lämnat med en hög grad av säkerhet. Det kan komma att 

utvecklas andra intyg och granskningsuppdrag, men ett troligt problem är att många kommer att 

ha svårt att tolka intyget och bedöma vilken grad av säkerhet revisorns uppdrag skapar. Många 

litar idag på intyg från revisorn utan att se vilket uppdrag som revisorn har haft, omfattning, 

begräsningar och grad av säkerhet. I synnerhet på intyg som ger en lägre grad av säkerhet än 

revision eller andra typer av intyg. Daniel känner inte till något omfattande samarbete mellan 

Grant Thornton och banker per idag vad gäller kreditbedömningar men vill inte utesluta att det 

skulle kunna bli aktuellt i en framtid. Den slopade revisionsplikten har påverkat Grant 

Thorntorns verksamhet enligt Daniel.  De har under flera år vidtagit olika typer av förberedelser 

för att möta en avskaffad revisionsplikt. Nu blev nivåerna inte så höga som det initialt flaggades 

för vilket ger en mjukare omställningstid för dem, näringslivet och andra aktörer. En frivillig 

revision är mer i linje med hur de vill arbeta med sina kunder, att leverera de tjänster som 

kunderna har behov av. 
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Bilaga 16 Intervju med en mindre revisionsbyrå  

Mats är godkänd revisor och bedriver en mindre revisionsbyrå i en Stockholms förort. Mats vill 

ställa upp anonymt vilket jag respekterar. Han kallas i fortsättningen Mats på den mindre 

revisionsbyrån. Han har jobbat 13 år som revisor och jobbar i stort sett bara med småföretag.  

Sedan 5 år sedan bedriver han egen verksamhet men innan dess har han arbetet på en större 

revisionsbyrå samt Skatteverket. Han är civilekonom i grunden men har även gått 

branschutbildningar. Mats önskar att delta anonymt. 

En reviderad årsredovisning är enligt Mats en kvalitetsstämpel som ger intressenternas trygghet 

vid fattande av olika beslut och den innebär lägre risktagande för kreditgivare vid utlåningar. 

Banken försäkrar sig om att värderingar av t.ex. säkerhet som lämnas har gjorts korrekt. Mats 

anser att revisor spelar en viktig roll vid bankernas kreditgivning och tillägger att revisor är 

bankens garant vid kreditgivningar och garanterar kvalitén av lämnad information. Det 

förekommer att Mats bistår kunder vid kreditansökan hos banker. De ber då honom att kontakta 

banken för att besvara frågor eller komplettera med handlingar banken önskar. Hans insatser har 

enligt honom påverkat beslutet och de gånger han varit involverad så har kunden beviljats och 

orsaken kan vara tillförlitligheten.  

Han har utfört någon granskning eller revision på begäran av en kreditgivare eller klient som 

uppmanats av en kreditgivare under sina 13 år som revisor. Han har bl.a. granskat delårsrapporter 

som utfärdats av redovisningskonsulter samt värderat vissa poster i balansräkningen. 

Om negativ information som framkommer vid revisioner säger han en negativ information som 

inte offentliggjorts kommer ofta inte till bankens kännedom och om den når fram så innebär det i 

många fall ett avslag på ansökan. Det beror dock på kreditstorleken tillägger han. Ingen 

kreditgivare har ifrågasatt tillförlitligheten i informationen Mats lämnat efter hans revision men 

det har hänt att banken ställt närmare frågor om vissa poster. Klientens information har 

ifrågasatts och det har hänt att klinter har förskönat siffrorna för att få större krediter.  

Mats företag är positiva till en frivillig revisionsplikt om enligt honom ökar värdet på deras 

tjänster. De som inte behöver den typ av kompetens och efterfrågar enklare tjänster kan välja 

bort oss men de som vet värdet av vår kompetens stannar och uppskattar våra tjänster. Säger 

Mats. Enligt Mats gör de höga sanktionsavgifterna att misstag blir dyra och risken för misstag 

eller oavsiktliga fel har bedömts hög, inte minst av Skatteverket. Med en frivillig revision kan 

enligt Mats kvaliteten ifrågasättas. Osäkerheten gör att handläggningstiden kan bli längre och 
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kostsammare för banken då man behöver undersöka posterna mer. Enligt Mats är revision en 

kvalitetsstämpel som ökar tillförlitligheten. Mats ser granskning av kvartalsrapporter som 

utfärdats av redovisningskonsulter samt värdering av enstaka poster vid osäkerhet som alternativ 

till revision. Dock tillägger han att revisorn är en garant för banken. Genom sin revision gör man 

ett uttalande man ansvarar för juridiskt. Förutom sin kompetens har revisorer ansvarsförsäkring 

mot förmögenhetsskador som kan angripas av t.ex. banker. De har inget samarbete med banker 

men Mats säger att de ställer upp för sina kunder mot banken. Det kan också bli aktuellt att de 

erbjuder sådana tjänster mot banker där de gör revisioner och tar fram andra handlingar som 

behövs och är värdefulla vid kreditansökan. Mats företag har inte gjort några förändringar i 

verksamhet i dagsläget. Dock har de gjort vissa förberedelser om många utnyttjar reformen. 

Enligt Mats gäller det då för dem att göra bättre behovsanalys och anpassa sina tjänster till 

kunderna och i längden kan även priserna på deras tjänster kan påverkas. 
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Bilaga 17 Intervjuer med 5fem anonyma småföretagare 

Jag har intervjuat fem småföretag som bedrivs i form av aktiebolag och omfattas av reformen. 

Småbolag är ägarledda och samtliga respondenter är ägare och företagsledare. De bedrivit 

verksamheten längre än 5 år och har därför bra erfarenhet av att bedriva småaktiebolag. 

Majoriteten har önskemål om att delta anonymt vilket jag respekterar. Samtliga bolag har sökt 

kredit hos banker med varierande belopp. Kravet på ansökningarna och handlingarna är olika 

beroende på kreditgivare men samtliga har haft en affärsplan och årsredovisning. En reviderad 

årsredovisning har en väldigt stor betydelse vid kreditbedömningen enligt samtliga som tycker att 

det är en kvalitetsstämpel på årsredovisningen. Genom att revisor genom sin granskning och 

påskrift godkänner årsredovisningen ökar tillförlitligheten och minskar risken för ifrågasättande 

av informationen. Två respondenter anlitar större revisionsbyrå och anser att den kända 

revisionsbyråns namn och logo underlättar hela processen. De båda haft mycket kontakt med 

kreditgivare och använt sina revisorer vid större krediter bl.a. som rådgivare men också intygare. 

De två är också de som värdesätter revisorn mest vid kreditgivningen. Resterande anser att 

bokföraren har en viktigare roll, så länge banken inte ifrågasätter något tillägger en företagare. För 

då är det revisorn de litar på, inte bokföraren säger han. Tre har minst en gång fått avslag och de 

anser att anledningen var att banken inte trodde på deras verksamhet och investering. En tar på 

sig skulden och säger att han själv inte trodde på investeringen till 100% och kunde därför inte 

hellre försvara den vid frågor från banken. Samtliga har gått i personlig borgen för minst en 

kredit de sökt och beviljats. Det måste man göra i början för att ge banken en trygghet och bygga 

upp ett förtroende när man inte har en relation sedan tidigare, Sedan blir det lättare säger en. Två 

har lån hos ALMI, ena har ett lån på 900,000 kr där han har tecknat en skötselborgen för 100,000 

kronor och det andra har ett lån på 500,000 kr och tecknat skötselborgen för 100,000 kr. Ena 

bolaget med högst kredit hos Almi har precis begärts i konkurs pga. dålig likviditet kommer det 

fram under intervjun men han verkar inte bekymrad utan säger att han har gått i borgen för 

100,000 och det är den summan han är skyldig ALMI. Han har även andra krediter hos andra 

banker men då är det verksamheten och inventarier som är pantsatta och personligen tar han 

ingen ekonomisk smäll säger han. Ett annat bolag har stora krediter hos flera banker och säger att 

han alltid fått minst hälften av det lån han sökt. Han anser att hans bransch med låg konkurrens, 

bra affärsidé men också hans erfarenhet och kompetens är viktigare än årsredovisningen vid 

bedömningen. Man kan ha en tillfällig hög omsättning med dålig vinstmarginal. Kreditgivning 

handlar om förtroende och förtroende är något man bygger upp under en längre tid genom att 

vara kompetent och seriös oavsett bolagets vinst.  
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Revisor, bokförare, redovisningskonsult kan alla kallas för revisor av företagarna. När jag frågar 

om revisorn svarar de oftast om bokföraren som de har en väldigt nära relation till jämfört med 

revisorn som de sällan träffar. Revisorn har samtliga företagare inte så mycket att göra med utan 

det oftast är bokföraren som de har en bra relation till och som i sin tur har kontakt med revisor..  

Samtliga respondenter inser värdet av revisor i sitt bolag men tycker att kostnaden är hög i 

proposition till nyttan och insatsen. Samtliga respondenter har också en bättre relation och större 

förtroende för sin bokförare jämfört med revisorn, även förtroendet för revisorn är relativt högt. 

Samtliga bolag anlitar revisionsbyrå idag och har godkänd revisor. Två anlitar de större 

revisionsbyråerna och även om de betalar mest så är de nöjdast också i studien. Utbudet av 

tjänster och kompetensen värdesätts högt och det är också de två som bestämt inte vill utnyttja 

reformen. Två bolag har redan diskuterat möjligheten att utnyttja de nya reglerna och ta bort 

revisorn. De menar att revisorn inte är den viktiga personen vid en kreditbedömning utan det är 

bokföraren. Revisorn är sällan insatt i verksamheten omen kan reglerna generellt till skillnad från 

bokföraren som är mer insatt men saknar ibland vissa avancerade kunskaper. Det är bokföraren 

som arbetar fram budgeten och ta fram rapporter som kan vara bra att ta med till banken.. De 

har även kontaktat banken vid kreditansökan och erbjudit att banken kan vända sig till konsulten 

dem om det uppstår oklarheter i någon rapport eller om der finns frågor. Tillförlitligheten och 

kvalitetsstämpel gentemot banker, leverantörer samt Skatteverket är faktorer som talar mot att 

dessa två bolag kommer att ta bort revisorn trots allt. Revisorskostnader ifrågasätts av många till 

skillnad från bokföringskostnader som anses vara skäliga. Företagare utrycker även en större nytta 

av bokföraren än revisor. Samtliga företagare i studien är positiva till frivillig revisionsplikt med 

hopp om förändringar av revisors verksamhet. De anser att revisorn borde ha en större roll och 

vara mer aktiva. De hoppas på lägre arvode, större konkurrens och bättre tjänster med högre 

kvalité till följd av reformen. Med frivillig revision finns det större risk för oavsiktliga fel enligt 

samtliga som minst en gång blivit rättade av revisorn. Tillförlitligheten för årsredovisningen 

sjunker kraftigt också enligt samliga men två anser att bokförare kan göra minst lika bra jobb men 

saknar samma auktoritet som den frivilliga revisionen kan ge dem. Två tror också att slopad 

revisionsplikt kommer att dumpa revisorsarvodet och höja bokförararvodet som är betydligt  
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Bilaga 18 Om Skatteverket samt intervju 

 

 

Skatteverket är en förvaltningsmyndighet under regeringen som ansvarar för beskattning, 

fastighetstaxering, folkbokföring och registrering av bouppteckningar. 1 Skatteverkets främsta mål 

är att halvera skattefelet som beräknas uppgå till 133 miljarder kronor per år pga. Fusk, fel eller 

misstag. Summan motsvarar fem procent av bruttonationalprodukten eller tio procent av den 

fastställda skatten. För att minska skattefelet är det viktigt åtgärd väljs utifrån syfte med insatsen. 

Intervju med Skatteverket 

Bakgrund    

Anders Klaar är verksamhetsutvecklare på Skatteverkets huvudkontor och har arbetat på 

Skatteverket sedan 1995. Anders saknar akademisk examen men har yrkesutbildning och yrkes 

kompetens. Han har bl.a. jobbat inom revisionsbranschen. 

För Skatteverkets kontroll- och revisionsverksamhet är det viktigt att företagens redovisningar är 

korrekta och håller hög kvalitet. Der är deklarationerna som ligger till grund för taxeringsbeslutet. 

De granskas av taxeringshandläggare. Skatteverket väljer enligt verket branscher där risken för fel 

bedöms hög och gör olika typer av kontroller. Det handlar om annonserade kontroller av 

branscher som annonseras men också oannonserade. Man tar genom olika program fram värden 

som mattas in i datorer som granskar olika uppgifter i deklarationer och de som anses felaktiga 

plockas fram elektroniskt som delas mellan handläggarna som granskar de närmare bl.a. genom 

förfrågningar. Riksdagen har enligt Anders beslutat att undantaget från revision inte ska leda till 

ökat skattefel och Skatteverket har fått möjlighet att förelägga företag att lämna vissa uppgifter 

under löpande beskattningsår. Anders menar Skatteverket kan därför göra kontroller som i ett 

tidigt skede kan uppmärksamma fel och brister i företagens räkenskaper. Revisorerna har varit 

Skatteverkets förlängda arm och extra ögon i företagen. De har haft en skyldighet att anmäla 

missförhållanden som rapporterats till verket eller EBM. 

Enligt Anders är det obligatoriskt företagen ska lämna upplysning om de haft biträde av en 

uppdragstagare vid upprättandet av bokslutet och om deras årsredovisning granskats av en 

revisor. Skatteverket ansåg att som komplement till den skattskyldiges upplysning även är 

lämpligt att verket tillsammans med redovisningskonsultbranschen kom fram till ett frivilligt 

                                                             
1 www.skatteverket.se 
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uppgiftslämnande från den redovisningskonsult som upprättat bokslutet. Det ger möjligheter att 

inom ramen för god redovisningskonsultsed utforma innehållet i uppgiftslämnandet och ökar 

tillförlitligheten i uppgiftens innehåll. 

Anders Klarr betonar redovisningskonsultens roll. Skatteverket skrev i sitt remissvar att verket 

skulle gärna se att regeringen engagerar sig i utvecklingen av redovisningskonsultmarknaden och 

tillsammans med branschen kommer fram till hur kraven och kvalifikationerna inom branschen 

ska utformas. Enligt verket var det viktigt att se till att anlitandet av kvalificerad 

redovisningskonsult får ett brett genomslag på marknaden. Anders nämner Reko (Standard för 

redovisningskonsulter) som FAR SRS har bildat. FAR SRS har infört ett auktorisationsinstitut för 

redovisningskonsulter och även bildat en redovisningssektion som tagit fram Reko. Enligt Reko 

ska bl.a. den redovisningskonsult, som biträtt företaget lämna en Bokslutsberättelse till 

företagsledningen/styrelsen. En uppstramning och strukturering av branschen underlättar i hög 

grad Skatteverkets ambition att underlag till inkomst- och skattedeklarationer ska vara riktiga från 

början. Skatteverket kan inrikta sin granskning på att upptäcka mer allvarliga fall av 

skatteundandragande.  

Skatteverket har fått extra resurser för 100 miljoner kronor eller ca 160 årsarbetskrafter för att 

införa kontrollen av uppgiftsskyldigheten. Det handlar enligt verket inte om att Skatteverket ska 

ta över den revision som idag utförs av kvalificerade revisorer utan det är förutsättning för att 

Skatteverket ska kunna fortsätta sitt arbeta med att underlätta för företagen att göra rätt och nya 

skattehandläggare kommer enligt Anders att anställas under 2011 men man lägger fokus på 

information. 

Revisionsplikten kostar enligt utredningen som Anders i intervjun hänvisar till företagen nära sex 

miljarder kronor varje år. Företagsrevisorerna har spelat en viktig roll och Skatteverkets kostnader 

kommer att öka eftersom verket kommer att få ta över en del av den kontroll som hittills gjorts 

av kvalificerade revisorer.  

Anders Klaar säger att Skatteverket fokuserar på att hjälpa till och att förebygga fel och ett av 

våra mål under 2011 är att kontakta minst 25 procent av alla nya företag. Med nya menar Anders 

företag som startats under senaste 3 åren. Anders menar att många mindre företag har ont om tid 

för sin administration och då uppstår det lätt oavsiktliga fel. Det är bra med förenklingar, men för 

att redovisningen ska bli rätt från början kan det ofta löna sig att anlita någon som både har tid 

och sakkunskap. Enligt Anders ökar riskerna för oavsiktliga fel men också avsiktliga fel med 

borttagande av revisorn men det innebär inte automatiskt en hårdare kontroll från Skatteverket.  
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Bilaga 19 Brev till respondenter  

 

Hejsan. 

Mitt namn är Daniel Sedighha och studerar till civilekonom vid Högskolan i Gävle 

Jag skriver just nu mitt examensarbete på magisternivå med inriktning mot redovisning och 

finansiering.  Jag skriver om den slopade revisionsplikten i små aktiebolag och syftet med studien 

är att undersöka hur bankernas kreditgivningsprocess, Skatteverkets kontrollprocess, 

revisionsbyråers verksamhet samt småföretagens verksamhet förändrats efter revisionspliktens 

slopande 1 november 2010. Jag undersöker även experters åsikter om en frivillig revision för små 

företag. 

Jag vore därför tacksam om Ni kan i första hand ställa upp en personlig intervju för att besvara 

nedanstående frågor. I andra hand om Ni kan besvara dessa frågor via mejl eller telefon. Jag vill 

passa på och i förhand tacka för att Ni ställer upp. Ni kommer att få en kopia av den färdiga 

uppsatsen. 

 

Hälsningar 

Daniel Sedighha 
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Bilaga 20 Intervjumall till kreditgivare  

Bakgrund 

1. Vad är ert namn? 

2. Vilken bank jobbar ni på? Hur länge har Ni arbetat på banken? 93 

3. Vad har ni för befattning? Vilka arbetsuppgifter har Ni?  

4. Har Ni erfarenhet av arbete med små aktiebolag?  

5. Vilken utbildningsbakgrund har Ni?  

Kreditbedömning 

6. Hur går en kreditgivning till hos Er dvs. processen från ansökan till beslut och ev. 

utbetalning? 

7. Vilka handlägger och fattar beslutet om kreditgivning? Hur ser organisationen ut? 

8. Vad baserar och grundar Ni Er kreditbedömning på? Vilka är Era främsta kriterier för att 

bevilja en kreditansökan från små aktiebolag?  

9. Hur bedöms ett småbolags årsredovisning idag?  

10. Vad har en reviderad årsredovisning för betydelse vid kreditprövning?  

11. Innebär en reviderad årsredovisning lägre risktagande för banken? Påverkar det räntan på 

krediten?  

12. Vilka underlag krävs för små aktiebolag utan revisor vid kreditansökan? Vad krävdes 

tidigare?  

13. Vad anser Ni att revisorn har för betydelse i små aktiebolag vid en kreditbedömning? 

14. Ställs det högre krav på små aktiebolag utan revisor för att säkra Era utlåningar? I så fall 

vilka? 

15. Har Ni ändrat era krav/villkor som kan leda till minskade krediter till småbolag? 

16. Ställs det olika krav om kunden är ny, nystartat företag, tidigare kund, känd kund? Följer 

Ni alltid regelverket eller görs det undantag i vissa fall? 

17. Vilka är de vanligaste orsakerna till att små företag får avslag vid en kreditansökan? 

Den slopade revisionsplikten 

18. Hur ställer Ert företag sig till den slopade revisionsplikten?  

19. Har den inneburit ändrade rutiner, kostnader, resurser etc. hos Er?  

20. Har Era rådgivare/lånehandläggare som jobbar med småbolag fått bättre utbildning för 

att göra en korrekt kreditbedömning?  

21. Hur många procent av Era företagskunder är små aktiebolag som berörs av reglerna? 

22. Vilka problem kan uppstå vid en kreditbedömning med de nya reglerna? Ser ni annat 

alternativ till revision för att säkerhetsställa trovärdigheten i företagets finansiella 

rapporter? 

23. Kan Ni vid ökade kreditförluster komma att kräva revision av alla små aktiebolag i 

framtiden? 
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Bilaga 21 Intervjumall till revisorer 

Bakgrund 

1. Vad är ert namn? 

2. Vilken revisionsbyrå jobbar ni på? Hur länge har Ni arbetat på byrån? 

3. Vad har ni för befattning? Vilka arbetsuppgifter ingår där? 

4. Har Ni erfarenhet av arbete med små aktiebolag? 

5. Vilken utbildningsbakgrund har Ni?  

Revisions roll för kreditgivarna 

6. Vad anser Ni en reviderad årsredovisning har för betydelse vid kreditbedömningar? 

7. Anser Ni att en reviderad årsredovisning innebär lägre risktagande för kreditgivare vid 

utlåningar?  

8. Anser Ni att revisorn spelar en viktig roll vid kreditgivarnas kreditbedömningar? Påverkar 

det bedömningen och beslutet? 

9. Har Ni bistått någon klient vid kreditansökan hos en bank? Om ja, på vilket sätt? Har det 

haft inverkan på beslutet? 

10. Har Ni utfört någon granskning eller revision på begäran av en kreditgivare eller klient 

som uppmanats av en kreditgivare? 

11. Hur tror Ni att den information som framkommer vid en revision påverkar 

kreditbeslutet? 

12. Har någon kreditgivare ifrågasatt tillförlitligheten i informationen Ni/Er klient lämnat? 

Den slopade revisionsplikten 

13. Vilka problem kan uppstå vid en kreditbedömning med frivillig revision? 

14. Ser ni annat alternativ till revision för att säkerhetsställa trovärdigheten i företagens 

finansiella rapporter? 

15. Finns det ett samarbete mellan Er och t.ex. banker vid kreditbedömningar? Kan det bli 

aktuellt i framtiden med anledning av den slopade revisionsplikten? 

16. Hur ställer Ert företag sig till den slopade revisionsplikten? 

17. Har den slopade revisionsplikten påverkat Er verksamhet? Har den t.ex. inneburit 

ändrade rutiner, kostnader, resurser etc. hos Er? 
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Bilaga 22 Intervjumall till Skatteverket  

Bakgrund 

1. Vad är Ert namn? 

2. Vilket skattekontor/vilken avdelning jobbar ni på? Hur länge har Ni arbetat på kontoret? 

3. Vad har ni för befattning? Vilka arbetsuppgifter ingår där? 

4. Har Ni erfarenhet av arbete med små aktiebolag?  

5. Vilken utbildningsbakgrund har Ni?  

Kontroll och taxering 

6. Vilket underlag kräver Skatteverket in från små aktiebolag för kontroll?  

7. Vilka handlägger och fattar beslut om företagstaxering? Hur ser organisationen ut? 

8. Hur går en taxeringsprocess till hos Er dvs. processen från deklaration till beslut 

9. Vad grundar Ni Ert beslut på?  

10. Vad anser Ni en reviderad årsredovisning har för betydelse vid taxeringsbeslut? 

11. Har Ni utfört någon granskning eller revision efter rapport eller misstanke från en 

företagsrevisor? 

12. Anser Ni att företagsrevisor spelar en viktig roll vid taxeringsrevision och skatterevision? 

13. Blir det hårdare kontroll av små aktiebolag utan revisor för att säkra inbetalningar av 

skatter och avgifter?  

Den slopade revisionspliktens påverkan 

14. Skatteverket har i sina remissvar varit kritiskt till den slopade revisionsplikten p.g.a. ökat 

skattefusk, framförallt till följd av oavsiktliga fel. Vilka riskfaktorer innebär en frivillig 

revision? 

15. Uppgifter om ett företag har anlitat en revisor eller ej samt om årsredovisning eller 

bokslut har upprättats med hjälp av en extern redovisningskonsult ska i fortsättningen 

uppges i deklaration till Skatteverket. Vad är anledningen? 

16. Vilka åtgärder kommer Skatteverket vidta under 2011 för att frivillig revision inte ska leda 

till ökat skattefel? 

17. Vilka problem kan uppstå vid kontroller och taxeringsbeslut med frivillig revision? 

18. Ser ni annat alternativ till revision för att säkerhetsställa trovärdigheten i företagens 

deklarationer? 

19. Hur har den slopade revisionsplikten påverkat Er verksamhet och kontrollprocess? Har 

processen blivit mer tidskrävande? Har den t.ex. inneburit ändrade rutiner, kostnader, 

resurser etc. hos Er? 

20. Kommer antal besök ute hos små företag öka med anledning av den slopade 

revisionsplikten? Varför? 



 

 

Bilaga 23 Intervjumall till Småaktiebolag 

1. Vad är Ert namn? 

2. Vad bedriver Ni för verksamhet? I vilken form av bolag? 

3. Vad har ni för position inom företaget? 

4. Har Ni lång erfarenhet av att bedriva små aktiebolag? 

5. Samtycker Ni att jag använder Ert namn och företagsnamn i min studie? 

6. Har Ni sökt krediter hos banker? Om ja, 

a) Vilka handlingar hade Ni som underlag till ansökan? Fick Ni komplettera? 

b) Vad hade en reviderad årsredovisning för betydelse vid kreditbedömningen?. 

c) Vad hade revisor för betydelse vid den processen? 

7. Blev Er ansökan beviljad av banken? 

a) Om nej, varför? 

b) Om ja, med eller utan säkerhet?  

8. Anlitar Ni en revisionsbyrå eller en revisor idag? 

9. Har Ni en bra kontakt med Er revisor? Stort förtroende?  

10. Vad anser Ni om nyttan i proposition till kostnaden?  

11. Hur ställer Ni er till den slopade revisionsplikten?  

12. Kommer Ni att utnyttja möjligheten till frivillig revision? Varför? 

13. Om Ni svarat Ja på förra frågan, kommer Ni att efterfråga andra tjänster som 

konsluttjänster, bokföringshjälp och rådgivning istället för en revisor?   

14. Finns det någon faktor som kan påverka detta beslut?  

15. Ser Ni några problem med en frivillig revision i relation till banker, Skatteverket eller 

andra intressenter?  

16. Vilka riskfaktorer finns det med en frivillig revision för oavsiktliga fel men också 

tillförlitligheten för årsredovisningen, finansiella rapporter? 

17. Har Ni andra synpunkter Ni vill tillägga? 



 

 

 

 


