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Sammanfattning 

Titel: Förenkling av revision i mindre aktiebolag – Vilka alternativ finns? 

Författare: Jernebring Lina, Revenius Åsa  

Bakgrund: Den första januari 1983 infördes revisionsplikt för alla aktiebolag i Sverige. Idag gör EGs fjärde 

bolagsdirektiv det möjligt att undanta mindre företag från kravet på revision och debatten kring revisionsplikt i 

små bolag i Sverige är nu intensiv. Sedan årsskiftet 2004 gäller även ett nytt regelverk, Revisionsstandard (RS) i 

Sverige och detta såväl som ökade krav på oberoende har ytterligare intensifierat debatten. Enligt flertalet studier 

är ett borttagande av revisionsplikten inte realistiskt, dock anses att små och medelstora företag är i behov av 

enkla och ändamålsenliga regler. Det är således relevant att undersöka hur en ändamålsenlig revision skulle 

kunna se ut i mindre aktiebolag. 

Syfte: Syftet med denna uppsats är att tydliggöra vad som kan avses när begreppet ”förenkling” används i 

debatten kring revision i mindre aktiebolag. Detta genom att undersöka vilka alternativ till förenkling av 

revisionen för mindre aktiebolag som kan finnas. Vidare är avsikten att, utifrån ett urval insatta personers åsikter 

kring revision, analysera styrkor och svagheter med dessa eventuella förenklingsmöjligheter.  

Avgränsningar: Studien är avgränsad till att behandla vilka möjligheter som finns till att den lagstadgade 

externa revisionen skulle kunna förenklas förutsatt att den behålls. Vidare omfattas endast 

förenklingsmöjligheter i mindre aktiebolag. Mindre företag definieras i likhet med EGs fjärde direktiv som 

företag med färre än 50 anställda, en omsättning understigande 7,3 miljoner euro och en balansomslutning 

understigande 3,65 miljoner euro. Vidare är studien avgränsad geografiskt till att endast omfatta möjligheter till 

förenkling av revision i mindre aktiebolag i Sverige. Dock har en undersökning kring hur revisionen ser ut i 

England, Tyskland och USA gjorts för att se om Sverige möjligen skulle kunna använda någon strategi för 

förenkling som dessa länder använt sig av. 

Genomförande: I denna studie har främst en kvalitativ metod använts, detta i form av såväl litteraturstudier som 

fem stycken semi-strukturerade intervjuer. De respondenter som intervjuades valdes ut på den grund att de 

ansågs vara väl insatta i det studerade området. 

Resultat: Hur en förenkling skulle kunna se ut skiftar, men utgångspunkten ser ut att vara att minska 

omfattningen på revisionen och därmed hålla kostnader nere. Ett antal förslag på förenklingsmöjligheter 

framkom vid vår studie. Ett var det tyska alternativet där antingen revisorn eller en skatterådgivare skulle kunna 

lämna ett utlåtande om omfattningen på den bokföringskontroll som har skett. Ett annat var förslaget om 

revisorsintyg, vilket används i England och USA. Vidare gavs förslag om datorstödd revision, införande av ny 

bolagsform i form av AB-Light, ett slopande av förvaltningsrevisionen och förenkling av revision genom 

förenkling av redovisningen. Sammanfattningsvis var det i två av dessa förslag, slopad förvaltningsrevision och 

förenklad revision genom förenklad redovisning, som styrkorna såg ut att överväga svagheterna. I 

respondenternas diskussion kring de olika alternativen framkom även ett förslag om obligatorisk efterfrågestyrd 

revision, vilket framstod som det förslag som var mest motiverat att undersöka vidare. 

Sökord: förenkling, revision, revisionens omfattning, mindre aktiebolag, Arne Fagerström 



 
 

  

Abstract 

Title: Simplification of auditing in small companies – Which alternatives are there? 

Authors: Jernebring Lina and Revenius Åsa 

Background: In January 1, 1983 mandatory audit was introduced for all companies in Sweden. It is today, 

through the fourth EC directive, possible to exempt small companies from the requirement on auditing, and the 

debate about mandatory auditing in small companies in Sweden is intense. Since the turn of year 2004 there is a 

new body of regulations in Sweden, Revisionsstandard (RS). This as well as increased requirements on 

independence has intensified the debate further. According to several papers a removal of the mandatory audit is 

not realistic. However small- and mediumsized companies are considered to be in need of simple and suitable 

rules. Thus, it is relevant to examine how a suitable audit could be designed in small companies. 

Aim: The aim with this paper is to explain what can be considered when the concept ”simplification” is used in 

the debate about auditing in small companies. This is done through an investigation of which alternatives there 

are of simplification auditing of small companies. The intention is also to, on the basis of opinions from selected 

persons that is versed in the subject, analyse the strengths and the weaknesses with the possible simplification 

alternatives.  

Delimitations: This paper is delimited to consider which possibilities there are to simplify the statutory external 

auditing, provided that it will still be kept.  Only possibilities to simplification of the auditing for small 

companies are considered. Small companies are defined in the fourth EC directive as companies with fewer than 

50 employees, a turnover of less than 7,3 million euro and a total balance sheet of less than 3,65 euro. The paper 

has a geographic delimitation and does only consider the possibilities to simplification of auditing in small 

companies in Sweden. However there has been an investigation about how auditing is designed in England, 

Germany and the USA to see if Sweden possibly could use any of the strategies of simplification that these 

countries have used. 

Realization: In this paper mainly the qualitative method has been used. This as well as in form of a investigation 

of literature as well as five semi-structured interviews. The respondents that have been interviewed were chosen 

on the basis that they were considered to be versed in the examined subject. 

Conclusion: How a simplification could be designed is varying, but a reduction of the extent of the auditing 

seems to be a good start to keep the costs low. Several suggestions on how to simplify auditing were made in the 

paper. One of them was a German alternative where either the auditor or the tax advisor is supposed to leave an 

opinion about the extent of the control that has been made of the accounting. Another suggestion was a 

certificate of auditing, which is used in England and in the USA. Suggestions were also made about a new form 

of company - AB-Light, a removal of the management audit and a simplification of auditing through a 

simplification of accounting. In two of these suggestions, a removal of the management audit and a 

simplification of auditing though a simplification of accounting, were the advantages dominating the 

weaknesses. The respondents also came up with the proposal that the auditing should be controlled by demand 

but still mandatory, which appeared as the most motivated suggestion to investigate further.   

Search terms: simplification, auditing, the extent of auditing, small companies, Arne Fagerström 
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RR: Redovisningsrådet 

RS:  Revisionsstandard i Sverige.  

SIE: Standard Import- och Exportfiler 
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1 Inledning 
Detta kapitel inleds med en bakgrund till det studerade ämnet, därefter följer en 

problemdiskussion som mynnar ut i två problemformuleringar.  Vidare beskrivs studiens 

syfte, avgränsningar och definitioner. Kapitlet avslutas med en beskrivning av studiens 

målgrupp och disposition. I tabell 1.1 visas dispositionen av detta kapitel. 

 

1. Inledning

1.2 Problematisering

1.1 Bakgrund

1.5 Definitioner

1.3 Syfte

1.4 Avgränsningar 

1.6 Målgrupp

1.7 Disposition

 

Figur 1.1: Disposition av kapitel 1. 

1.1 Bakgrund 

Sverige har sedan länge haft offentlig tillsyn av såväl företag som medborgare. Redan på 

1600-talet granskades privata räkenskaper och i slutet av 1800-talet förekom revisorer som 

hade fler än en uppdragsgivare och således skulle kunna ses som en tidig variant av 

yrkesrevisorer. År 1895 omtalades ordet revision för första gången i lagen om aktiebolag 

(ABL). Då såväl antalet aktiebolag som ägarspridningen ökade blev det svårare för ägare att 

ha kontroll över placeringarnas säkerhet. År 1910 kom en reviderad version av ABL vilken 

skulle förhindra oegentligheter i företagen genom bättre revision. Redan nu fördes 

diskussioner om revisionsplikt men det ansågs att näringslivet skulle ha bestämmanderätt över 

sig själv och att staten i så liten utsträckning som möjligt skulle lägga sig i. Efter 

Kreugerkraschen på 1930-talet kom en promemoria angående ytterligare revideringar av ABL 

vilket 1944 resulterade i att revisorerna fick en starkare ställning och utökat ansvar. År 1973 

blev tillsynen över och auktorisationen av revisorer statlig. Genom detta skulle en större 

enhetlighet uppnås. (Sjöström, 1994) 
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I december 1977 fick Brottsförebyggande rådet (BRÅ) i uppdrag att se över lagstiftningen 

mot organiserad ekonomisk brottslighet. BRÅ ansåg att det inte var den grupp som vid den 

här tidpunkten var revisionspliktiga1 som var de som var mest utsatta för ekonomisk 

brottslighet utan rekommenderade att kvalificerade revisorer skulle krävas i alla aktiebolag. 

(Sjöström, 1994) Resultatet av detta blev att det infördes revisionsplikt för alla aktiebolag i 

Sverige från den första januari 1983. I mitten av 1990-talet genomfördes en översyn av frågan 

där inga förändringar föreslogs. Aktiebolagskommittén, vilka var de som genomförde 

översynen, ansåg att revisionsplikten var av vikt såväl för att bekämpa ekonomisk brottslighet 

som för att uppmärksamma ägarna på ekonomiska problem. (Norberg och Thorell, 2005a) De 

ansåg även att revisionen inte bara utövades i bolagets och delägarnas intresse utan att hänsyn 

även måste tas till anställdas, borgenärers och andra tredje mäns intresse. (SOU 1995:44) 

 

Idag gör EGs fjärde bolagsdirektiv2 det möjligt att undanta mindre företag från kravet på 

revision (Norberg och Thorell, 2005a). Debatten om revisionsplikt i små bolag i Sverige är nu 

intensiv och allt fler länder i vår omgivning avskaffar revisionsplikten för de mindre bolagen, 

då frågan om revisionsplikt för de mindre bolagen inom EU överlämnats till 

medlemsländerna.  Sedan årsskiftet 2004 gäller även ett nytt regelverk, Revisionsstandard 

(RS), i Sverige. RS är en anpassning till de internationella revisionsreglerna och bygger på 

International Federation of Accountants (IFAC) revisionsstandarder International Standards 

on Auditing (ISA). RS ställer mer preciserade krav på revision och revisionen blir mer 

detaljerad (Norberg och Thorell, 2005b). RS bör enligt FARs generalsekreterare Dan 

Brännström komma att leda till utökad revision och högre arvoden (Wennberg, 2004). Dock 

bidrar RS med att revisionen blir mer enhetlig enligt Anette Sandsjö, auktoriserad revisor på 

FAR (RS, 2004). Det nya regelverket för genomförandet av revision, såväl som förslag om 

ökade krav på oberoende, har ytterligare intensifierat debatten och detta har fångat vårt 

intresse. 

 

                                                 
1 Med den grupp som vid den här tidpunkten var revisionspliktiga avses ”bolag med ett bundet eget kapital 
större än en miljon och där aktiekapitalet inte var täckt”. (Sjöström, 1994 s151) 
2 Delar av detta direktiv presenteras i Bilaga 3. 
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1.2 Problematisering 

Argumentationen kring revisionspliktens vara eller icke vara behandlas ofta utifrån vilka 

parter som anses vara viktiga intressenter. Ett argument som talar för att behålla 

revisionsplikten är att ett borttagande skulle kunna leda till att exempelvis leverantörer 

hamnar i en sämre situation om de inte skulle ha tillgång till reviderad information om sina 

kunders finansiella situation. Dock skulle exempelvis banker fortfarande kunna få tillgång till 

information om företagens situation genom att kräva revision innan avtal ingås. (Wennberg, 

1992a) Argument som talar emot revisionsplikt är bland annat att i mindre företag, där ägaren 

själv är den som styr, är insynen total vilket innebär att ha ytterligare en granskare inte ger 

något egentligt mervärde utan bara en kostnad. (Ström, 2005) 

 

I en artikel från 1992 uttalade sig FARs dåvarande generalsekreterare Björn Markland om att i 

de länder som inte hade revisionsplikt för mindre företag, fanns istället relativt långtgående 

kontrollsystem. Markland trodde inte de politiska förutsättningarna för att bygga upp en så 

stor statlig kontrollapparat fanns i Sverige. (Wennberg, 1992b) I proposition 1997/98:99 gör 

dock Sveriges regering bedömningen att revisionsplikten bör stå fast för alla aktiebolag i 

Sverige (SOU 1999:43). Således är det än intressantare att se på vilka möjligheter till en 

förenklad revision som kan finnas än att fortsätta argumentationen för och emot. Per Thorell, 

professor i företagsrätt och Claes Norberg (2005c), professor i handelsrätt har uttalat sig i 

tidskriften Balans om ”att revisionsplikten i små och medelstora aktiebolag inte går att 

försvara i sin nuvarande form”. Skälet anser de är ”att kostnaden för företagen är större än 

den totala nyttan av revisionsplikten i dessa bolag”. De anser att det är nödvändigt att se över 

lagstiftningen, exempelvis är revisionsplikten ett av de områden där de vill att reglerna 

förenklas. Fokus för studien är därmed att undersöka vilka möjligheter till förenklad revision 

som kan finnas, förutsatt att revisionsplikten består.  

 

I en artikel skriven av Inge Wennberg (1992a) kommenteras att ”det är t.ex. inte rimligt att 

tillämpa storföretagsrevision med hela ’assistent-racet’ på ett litet företag” och så sent som 

den fjärde oktober i år skrev Pernilla Ström (2005) om hur denna ”likabehandling” innebär 

att även små företag tvingas bära den administrativa börda som måhända kan vara hanterbar 

för storföretagen, men är orimlig för de mindre. Det är därför relevant att undersöka vad 

revisorer anser att en rimlig omfattning på revision i mindre företag skulle kunna vara. 
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Små och medelstora företag är en grupp företag som enligt Norberg och Thorell (2005b) är i 

behov av särbehandling genom enkla och ändamålsenliga regler. I en studie genomförd ur ett 

kreditgivarperspektiv på Handelshögskolan i Göteborg anser Andersson och Paulsson (2005) 

att ett borttagande av revisionsplikten inte är ett realistiskt alternativ. De finner det istället 

relevant att undersöka hur en revision i mindre aktiebolag bör vara utformad för att vara 

funktionell och lämplig för ändamålet. (Andersson och Paulsson, 2005) En studie gjord under 

våren 2005 vid Uppsala Universitet kommer fram till detsamma;  

 

”En sammanfattning av både för- och nackdelar tyder på att de flesta 

förespråkare och även kritiker anser att syftet med revision är nödvändigt, men 

att den nuvarande utformningen bör förenklas och anpassas för mindre företag.” 

(Abedian och Mattson 2005, s23)  

 

Med detta som bakgrund är det intressant att undersöka vilka alternativ till förenkling av 

revision för mindre aktiebolag som kan finnas. 

 

Den första januari 1983 infördes, som tidigare nämnts, revisionsplikt för alla aktiebolag i 

Sverige. I mitten av 1990-talet genomfördes en översyn av frågan där inga förändringar 

föreslogs, kommittén gav dock en öppning för enklare och billigare revision i SME (Small 

and Medium Enterprises) med hänvisning till förarbeten till 1975 års ABL. Kommittén ansåg 

att det i dessa förarbeten lämnades utrymme att beakta särförhållanden i mindre bolag vid 

utformandet av regler för revision i desamma. (Norberg och Thorell, 2005b) Utifrån den 

diskussion som förts önskar vi tydliggöra vad som kan avses när begreppet ”förenkling” 

används i debatten kring revision i mindre aktiebolag. Denna problemdiskussion har lett till 

följande problemformulering: 

 

Vilka olika förenklingsalternativ finns för revision i mindre aktiebolag? Vilka styrkor och 

svagheter kan det finnas med dessa alternativ? 
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1.3 Syfte 

Syftet med denna uppsats är att tydliggöra vad som kan avses när begreppet ”förenkling” 

används i debatten kring revision i mindre aktiebolag. Detta genom att undersöka vilka 

alternativ till förenkling av revisionen för mindre aktiebolag som kan finnas. Vidare är 

avsikten att, utifrån ett urval insatta personers åsikter kring revision, analysera styrkor och 

svagheter med dessa eventuella förenklingsmöjligheter.  

 

1.4 Avgränsningar 

Denna uppsats avser inte att undersöka revisionspliktens vara eller inte vara, utan avser endast 

att se vilka möjligheter som finns till att den lagstadgade externa revisionen skulle kunna 

förenklas förutsatt att den behålls. Studien är avgränsad till att endast behandla aktiebolag då 

det endast är inom denna associationsform som alla företag är revisionspliktiga. Valet av 

denna avgränsning beror på att behovet av förenklingar är som störst i mindre aktiebolag och 

att det är kring dessa debatten är som störst. 

 

Vidare är studien avgränsad geografiskt genom att endast studera vilka möjligheter till 

förenkling av revision i mindre aktiebolag som finns i Sverige. Detta beror dels på att detta är 

det geografiska område som vi har bäst access till, dels på att det idag inte finns revisionsplikt 

i mindre bolag i stora delar av Europa, vilket innebär att frågan där inte är lika aktuell. Dock 

undersöks hur revision i mindre bolag kan se ut i andra länder för att se om Sverige möjligen 

skulle kunna tillämpa någon strategi för förenkling, som andra länder använt sig av. Här har 

endast England, Tyskland och USA studerats. Att valet föll på just dessa länder beror främst 

på språkliga skäl och på att de alternativ till förenkling som kan ses i dessa länder 

uppmärksammats även i den svenska debatten. 

 

Vidare kommer även ett antal förslag på förenkling av revision i mindre aktiebolag som har 

behandlats i svenska tidskrifter att tas upp. Det har dock endast funnits möjlighet att ta del av 

sådana förslag som publicerats innan november 2005. Då arbetet med studien främst 

genomförts under perioden november och december 2005 har den version av ABL som gäller 

fram till årsskiftet 2006 använts3. 

 
                                                 
3 ABL 1975:1385. 
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1.5 Definitioner 

Uppsatsen avser att undersöka huruvida det finns möjligheter till förenkling av revisionen i 

mindre bolag och som angivits ovan så ligger fokus enbart på företagsformen aktiebolag. När 

mindre aktiebolag nämns i uppsatsen avses aktiebolag som är mindre i samma avseende som i 

de regler som finns i EGs fjärde bolagsdirektiv (78/660/EEG). Dessa regler anger vilka krav 

som gäller för att ett företag ska klassas som ”mindre”. Kraven är följande: 

 

• företaget ska ha färre än 50 anställda   

• omsättningen ska understiga 7,3 miljoner euro (65,7 miljoner SEK), eller  

• en balansomslutning understigande 3,65 miljoner euro (32,8 miljoner SEK)  

 

Dessa gränser får höjas med 10 procent av medlemsstaterna. (Norberg och Thorell, 2005b) 

 

 ÅRL - 
småföretag 

Fjärde 
direktivet - 
småföretag 

EU rek. - 
småföretag 

EU rek. 
mikroföretag 

Anställda 10 (50) 50 50 10 
Balansomslutning -    (25) 32,8 45 - 
Omsättning 24 (50) 65,7 63 - 
Tabell 1.1: Definition av små företag enligt Norberg och Thorell. Alla belopp är i miljoner SEK. Inom parantes 
anges ett förslag till nya regler i Årsredovisningslagen (ÅRL) (Norberg och Thorell, 2005b s10)  

 

I tabell 1.1 kan definitionen för små företag utläsas och kolumnen i fetstil representerar den 

definition som används i denna studie. Denna definition har valts då det är detta som är 

gränsen för möjlighet till frivillig revisionsplikt i EUs medlemsstater samt av den anledning 

att förslaget till definitionen av begreppet i de nya ÅRL-reglerna enligt Thorell och Norberg 

(2005b) närmar sig definitionen i det fjärde direktivet. När det talas om mindre aktiebolag i 

denna uppsats omfattar detta således även de aktiebolag som kallas mikroföretag inom EU. 

 

1.6 Målgrupp 

Denna studie är främst riktad till verksamma inom det företagsekonomiska området och 

därmed förklaras inte grundläggande ekonomiska begrepp eller termer som denna målgrupp 

kan förväntas ha kunskap om. Förhoppningen är dock att studien kan vara av intresse även för 

andra grupper som på något sätt påverkas av hur revision i mindre aktiebolag är utformad. 
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1.7 Disposition 

Figur 1.2 nedan visar en översikt över studiens upplägg. Efter bilden följer en kort 

beskrivning över de olika delarnas innehåll. 

1. Inledning

4. Revisionskrav

2. Metod

3. Revision och samhälle

5. Revisionen, samhället och revisionskraven

9. Slutsatser

7. Analys – revisionen, samhället och 
revisionskraven 

10.Diskussion

6. Förenklingsmöjligheter

Referensram

Empiri

8. Analys av förenklingsmöjligheter

Analys

 
 

Figur 1.2: Disposition över uppsatsens kapitel  

Kapitel 1 - Inledning 

I studiens första kapitel presenteras en kort bakgrund till studien samt den problematisering 

som utmynnar i studiens syfte. Här presenteras även aktuella avgränsningar, studiens 

målgrupp samt viktiga definitioner. 

 

Kapitel 2 - Metod 

I kapitel två beskrivs metodval och vilka överväganden som gjorts i samband med dessa. 

Vidare presenteras studiens praktiska tillvägagångssätt genom att förklara urvalet av 

respondenter samt hur studiens empiriska material har samlats in och analyserats. Vidare förs 

en diskussion kring etiska överväganden, förförståelse och överväganden vid val av källor. 
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Kapitel 3 – Revision och samhälle 

Här återfinns den första delen av studiens referensram med vilken empirin senare avses 

belysas. Denna del behandlar vad målet och syftet med revisionen är samt samhällets 

betydelse för revisionen och dess utformning. 

 

Kapitel 4 - Revisionskrav 

Här återfinns referensramens andra del. Denna del behandlar de institutionella krav som finns 

på revisionen genom såväl nationella som internationella regler och rekommendationer. 

 

Kapitel 5 – Revisionen, samhället och revisionskraven 

I detta kapitel behandlas den första delen av den empiri som framkommit vid studiens 

intervjuer. Reflektioner kring revisionens syfte och mål, revisionens intressenter, revisionens 

omfattning i mindre aktiebolag, det omgivande samhällets betydelse samt revisionskrav 

presenteras. 

 

Kapitel 6 - Förenklingsmöjligheter 

I kapitel sex behandlas de olika förslag till förenkling som framkommit vid vår litteraturstudie 

och de intervjuer som genomförts. Utöver detta presenteras respondenternas reflektioner kring 

de olika förslagen.  

 

Kapitel 7 – Analys – revisionen, samhället och revisionskraven  

I detta kapitel analyseras studiens första empirikapitel utifrån dess referensram. Kapitlet 

inleds med att analysera revisionens syfte, intressenter för revision och intressenternas 

primära intresseområden. Vidare analyseras revisionens omfattning och det omgivande 

samhället och avslutningsvis följer en analys av nationella och internationella regler. 

 

Kapitel 8 – Analys av förenklingsmöjligheter 

Här analyseras studiens andra empirikapitel utifrån studiens referensram. I kapitlet analyseras 

reflektionerna kring de olika förenklingsmöjligheter som identifierats. 

 

Kapitel 9 och 10 – Slutsatser och Diskussion 

I studiens nionde kapitel presenteras studiens slutsatser. I det tionde kapitlet förs en 

metoddiskussion. Vidare presenteras förslag till fortsatt forskning. 
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2 Metod 
Metodkapitlet i denna uppsats beskriver tillvägagångssättet vid studien samt motiverar valet 

av olika metoder. Kapitlet beskriver hur studiens empiri har samlats in och hur de intervjuer 

som utförts har gått till, hur respondenter valts och hur urvalet av källor har skett. Vidare 

förklaras uppsatsens ansats och hur urvalet av teorier till studiens referensram har 

genomförts. De efterföljande avsnitten behandlar kontakten med respondenter, utformning av 

checklista, genomförandet av intervjuer, etiska överväganden och analys- och 

tolkningsprocessen. Avslutningsvis behandlas vår förförståelse samt överväganden vid val av 

källor. Figur 2.1 nedan illustrerar kapitlets disposition. 

 

2. Metod

2.1 Typ av studie

2.2 Metodval

2.3 Empiriinsamling

2.4 Praktiskt tillvägagångssätt

2.5 Förförståelse

2.6 Överväganden vid val av källor
 

Figur 2.1: Disposition över kapitel 2 . 

2.1 Typ av studie 

Denna studie är delvis av det undersökande slaget då ändamålet är att studera ett relativt 

outforskat område för att sammanställa olika möjligheter till förenkling av revision i mindre 

aktiebolag. Detta för att tydliggöra begreppet förenkling, vilket flitigt används i debatten kring 

revisionsplikt, i själva verket kan innebära. Härigenom är avsikten att skapa en förståelse för 

vilka vägval som kan vara möjliga. Utöver detta analyseras ett urval insatta personers åsikter 

kring dessa eventuella förenklingsmöjligheter. Studiens första undersökande del är en 

förutsättning för den slutliga analysen. Analysen kan anses vara vad Björklund och Paulsson 

(2003) kallar explanativ, detta då avsikten är att förklara styrkor och svagheter med de 

framtagna förenklingsmöjligheterna om de skulle införas i Sverige idag. 
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2.2 Metodval 

Målet med informationssökningen för denna studie var att få en ökad förståelse och en 

översikt över möjligheter som idag kan finnas till förenklad revision i små aktiebolag. Den 

metod som används för detta ska vara det verktyg som är till bäst hjälp för att uppnå det för 

studien uppställda syftet (Holme och Solvang, 1997). Syftet med uppsatsen är, som tidigare 

nämnts, att skapa en ökad förståelse och överblick över hur revisionsplikten skulle kunna 

förenklas i de mindre aktiebolagen i Sverige, snarare än att försöka skapa någon typ av 

generaliserbar bild. Då målet är att skapa en första översiktlig bild av svaret på frågan ”hur” 

en förenkling av revision i små aktiebolag skulle kunna se ut och inte att dra några generella 

slutsatser om vad de flesta skulle föredra ansågs metoden att koncentrera sig på ett fåtal extra 

intressanta respondenter vara lämplig. Således är den kvalitativa metoden den bäst lämpade 

för studien. Då avsikten var att vara öppen för ny kunskap och ny förståelse var det en 

förutsättning att en metod som gav möjlighet till flexibilitet i tillvägagångssättet under 

uppsatsen användes. En kvantitativ undersökning intresserar sig oftast för det genomsnittliga 

eller det representativa, men i denna uppsats är intresset att få inblick i olika typer av 

perspektiv, vilket ytterligare talar för en kvalitativ metod (Holme och Solvang, 1997). 

 

Om en kvantitativ metod valts så skulle det ha kunnat uppstå svårigheter att med en korrekt 

urvalsmetod nå en representativ urvalsgrupp. Detta urvals synpunkter hade sannolikt heller 

inte kunnat mätas på ett tillförlitligt sätt eller kunnat besvara de frågeställningar som krävdes 

för att uppnå studiens syfte. En kvantitativ undersökning strävar efter att beskriva resultatet i 

siffror, avsikten i denna uppsats är att ge ett mer beskrivande och förklarande svar på 

frågeställningarna. En kvantitativ metod strävar efter att vara systematisk och strukturerad i 

sitt tillvägagångssätt, men som nämnts ovan så eftersträvas flexibilitet i tillvägagångssättet i 

denna uppsats, vilket stödjer valet av en kvalitativ metod. (Holme och Solvang, 1997) En 

kvantitativ studie kräver större förkunskaper för att rätt frågor skall ställas då möjligheten att 

upptäcka om respondenter misstolkar frågor blir mer begränsade än vid användandet av en 

kvantitativ metod och det kan dessutom vara svårt att följa upp med ytterligare frågor då det 

skulle behövas. 

 

En av de fördelar som finns vid användandet av den kvalitativa metoden är att denna 

kännetecknas av öppenhet. Genom denna öppenhet begränsas risken för att missa intressanta 

aspekter vilket skulle kunna ske vid användandet av begränsade svarskategorier. Således kan 
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en mer nyanserad bild av det studerade området erhållas. (Jacobsen, 2002) De begränsade 

möjligheterna att få en nyanserad bild vid användandet av en kvantitativ metod är även den 

största bristen med ett användande av denna metod vid den här studien. Enkäter eller 

intervjuer med fasta svarsalternativ ökar risken att respondenten anpassar sina svar till dessa 

trots att de inte skulle ha svarat på samma sätt om de istället fått berätta fritt. Då respondenten 

själv tillåts att berätta begränsas inte, såsom skulle kunna ske vid användandet av en 

kvantitativ metod, möjligheterna till att skapa en så stor förståelse för området som är möjligt. 

Genom användandet av en kvalitativ metod minskar således risken att vi genom vår egen 

förförståelse begränsar respondenten.  

 

Även efter att ha konstaterat att den kvalitativa metoden är den metod som är bäst lämpad för 

studien, så finns det som med alla metoder nackdelar även med denna metod. En av de största 

svårigheterna med den kvalitativa metoden är att kunna generalisera från ett så litet underlag 

som ofta används vid tillämpningen av denna metod (Jacobsen, 2002). Avsikten med den här 

studien är dock inte att generalisera utan snarare att skapa en förståelse och en överblick över 

tänkbara möjligheter till förenklad revision. Ytterligare ett problem som kan uppkomma vid 

en kvalitativ undersökning är risken att välja ”fel” typer av urvalsgrupper till sin 

undersökning, vilket kan leda till validitetsproblem. Oftast finns dock möjligheten att 

komplettera sitt urval i kvalitativa undersökningar. (Svenning, 2003) Ett annat problem som 

en kvalitativ metod medför är att den kan vara resurskrävande, då exempelvis ingående 

intervjuer kan ta lång tid. (Jacobsen, 2002) Till detta har dock hänsyn tagits och avsatts 

lämplig tid för i förhållande till den tid som fanns att disponera. Sammanfattningsvis gjordes 

bedömningen att fördelarna med den kvalitativa metoden övervägde nackdelarna. 

 

2.3 Empiriinsamlingsmetod 

Det finns en rad olika metoder för att samla in sin empiri. Då det fastställts att den kvalitativa 

metoden var bäst lämpad att använda i studien så föll alternativet att använda enkäter med 

standardiserade och på förhand bestämda svarskategorier bort. Bland de kvalitativa metoderna 

bedömdes främst fyra insamlingsmetoder vara intressanta. Dessa presenteras närmare nedan. 

 

Enkäter med fria svarsalternativ skulle ha kunnat vara en metod som gav bättre förutsättningar 

att samla in den information som var av intresse än exempelvis enkäter med standardiserade 

svarskategorier. Det finns dock brister i att använda denna insamlingsmetod då det kan vara 
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svårt att följa upp frågor och anpassa dem efter den respondent de riktas till då inte 

intervjuaren är närvarande och kan bilda sig en uppfattning om hur respondenten tolkar 

frågorna. En risk skulle kunna vara att respondenten misstolkar de frågor som ställs och att 

detta resulterar i missvisande svar.  

 

Att använda fokusgrupper framstod också som en intressant metod då de diskussioner som 

kan uppstå vid den här typen av intervjuer ofta kan generera nya tankar och idéer hos 

respondenterna. Dock kan gruppintervjuer enligt Jacobsen (2002) lätt tendera att bli 

osammanhängande och svåra att analysera om de teman som behandlas är för breda. Här 

fanns en risk i att studien inte skulle kunna belysa lika många olika perspektiv på ämnet som 

önskades, utan att diskussionen skulle hämma vissa respondenter medan andra tog över och 

styrde intervjun. Ett annat problem med att få till stånd gruppintervjuer skulle kunna vara att 

få de respondenter som anses vara intressanta att ha tid och möjlighet att samlas vid en och 

samma tidpunkt. Alternativet valdes således bort. 

 

En av de metoder som slutligen användes i studien var litteraturstudier. Denna 

insamlingsmetod användes för att skapa en överblick över de möjligheter som behandlats i 

den svenska debatten kring behovet av förenkling av revision i mindre aktiebolag. Metoden 

har också använts för att samla in information om förenklingar som finns och har funnits i 

Tyskland, USA och England. Vid all insamling av information bör det enligt Eriksson och 

Wiedersheim-Paul (2001) göras en avvägning mellan kostnad, kvalitet och tillgänglighet. I 

första hand anser Eriksson och Wiedersheim-Paul (2001) att de uppgifter som redan finns 

insamlade bör utnyttjas. Här drogs slutsatsen att det effektivaste sättet för att skapa en 

överblick över detta område var att i studien använda sig av sekundära källor. Med små 

resurser har ändå möjligheterna att samla in mycket information funnits vid användandet av 

denna metod (Björklund och Paulsson, 2003). 

 

Då utgångspunkten var att det kan finnas andra möjligheter till förenklingar av revision i 

mindre aktiebolag i Sverige än de som finns och har funnits i andra länder, ansågs även 

intervjuer vara en bra metod. Då studien avsåg att skapa en förståelse över vilka möjligheter 

som kan finnas på detta relativt outforskade område var en insamling av primärdata det 

alternativ som gav störst möjligheter att göra detta. Vid intervjuer finns fördelen att kunna 

ställa relativt komplicerade frågor, speciellt vid besöksintervjuer (Eriksson och Wiedersheim-

Paul, 2001). Andra stora fördelar som identifierats med denna metod är möjligheten att 
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anpassa frågorna efter respektive respondent samt möjligheten att kunna återkomma om en 

uppföljning av frågor skulle behövas. Vidare ansågs att personliga intervjuer var den 

empiriinsamlingsmetod som gav den enskilda respondenten mest utrymme att utveckla sina 

resonemang. 

 

2.3.1 Val av intervjuform  

Ovan bestämdes att studiens empiriinsamling i första hand skulle ske genom personliga 

intervjuer. Det finns olika typer av personliga intervjuer och i denna studie skiljs på intervjuer 

som utförs på telefon och intervjuer som utförs genom ett personligt möte. Något positivt med 

telefonintervjuer är att eventuella intervjuareffekter4 inte påverkar intervjun och dess resultat. 

Den som intervjuar har dock inte möjlighet att se respondentens kroppsspråk, vilket det finns 

möjlighet till vid en intervju vid ett personligt möte. Detta gör att intervjuaren exempelvis inte 

kan se om respondenten känner sig besvärad eller ser ut att inte vilja vill prata om ett ämne. 

Det finns då en risk att intervjuaren går över en gräns och att respondenten då sluter sig och 

blir en sämre informationskälla. (Jacobsen, 2002) Enligt Frey och Oishi (1995 i Jacobsen, 

2002) är det lättare för respondenten att förvanska sanningen i en telefonintervju jämfört med 

en intervju ansikte mot ansikte, vilket kan ge konsekvenser i resultatet. Vid en intervju ansikte 

mot ansikte är det lättare att få en mer personlig kontakt med respondenten. Den personliga 

kontakten kan göra att respondenten känner sig mer bekväm och har lättare att svara på frågor 

om känsliga ämnen. (Jacobsen, 2002) Utifrån ovanstående diskussion föll valet på att utföra 

intervjuer genom personliga möten då det ansågs vara den metod som kunde ge bästa möjliga 

utbyte av intervjuerna.  

 

Det finns olika sätt att strukturera en intervju på och vid denna studie stod valet mellan 

alternativen strukturerad intervju, ostrukturerad intervju och semi-strukturerad intervju.  Vid 

en strukturerad intervju är alla frågor bestämda på förhand och skall tas upp i en bestämd 

ordning. Intervjun liknar mer en enkät eller en checklista, som fylls i av intervjuaren istället 

för respondenten. (Bell, 2000) Enligt Svenning (2003) är syftet med en strukturerad intervju 

att hålla så mycket som möjligt under kontroll i intervjusituationen. En fördel med denna 

intervjuform är att intervjuaren har möjlighet att styra intervjun, vilket ökar förutsättningarna 

att få svar på de frågor som önskas bli besvarade. Risken minskar också för att under intervjun 

komma ifrån ämnet. Dock kan respondenten i större utsträckning än önskvärt komma att 

                                                 
4 Att intervjuarens fysiska närvaro kan medverka till att intervjuobjektet uppträder onormalt och att denne kan 
observera intervjuarens kroppsspråk (Jacobsen, 2002). 
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styras. Vid en ostrukturerad intervju tas frågorna istället upp efter hand som de passar in 

under intervjun (Björklund och Paulsson, 2003). Det finns också möjlighet för intervjuaren att 

bara ställa en fråga och att respondenten utifrån den kan svara och associera fritt. Därefter 

reagerar bara intervjuaren på de punkter som verkar vara värda en uppföljningsfråga. En 

ostrukturerad intervju liknar mer ett samtal där intervjuaren undviker att använda ett 

frågeschema. Något positivt med den ostrukturerade intervjun är att det finns plats för 

respondenten att ta upp ämnen som denne är intresserad av. (Bryman, 2004) Till skillnad från 

den strukturerade intervjun är faran med denna intervjuform risken att inte täcka in de 

områden som är nödvändiga för att uppfylla studiens syfte. En semistrukturerad intervju är ett 

mellanting av en strukturerad och en ostrukturerad intervju där ämnesområdena är bestämda 

på förhand och där frågorna formuleras efterhand (Bell, 2000). Intervjuaren använder sig av 

en lista över förbestämda områden som ska beröras under intervjun och för varje område har 

respondenten frihet att utforma svaren på sitt eget sätt. Listan med områden används för att få 

en viss struktur i intervjun och en garanti för att alla områdena kommer med, något som inte 

är säkert vid en ostrukturerad intervju (Bell, 2000). Vid frågorna som intervjuaren ställer 

behöver inte intervjuaren utgå från listan av områden utan kan anknyta till något som 

respondenten har sagt (Bryman, 2004). I denna studie strukturerades intervjuerna som 

semistrukturerade för att kunna få bästa möjliga och relevanta svar på de frågor som ställdes. 

Även vid valet av intervjuns utformning var utgångspunkten studiens syfte och vi ansåg att 

den semistrukturerade intervjuformen var den bästa för att kunna nå ett resultat som gav 

möjlighet till en bra analys och en möjlighet att kunna uppfylla uppsatsens syfte.  Genom 

denna utformning fanns möjligheten att dra nytta av den valda intervjuformens strukturerade 

möjligheter att effektivt täcka in det önskade området, samtidigt som nytta kunde dras av att 

mindre struktur gav större öppenhet och flexibilitet. 

 

2.3.2 Val av respondenter  

Urvalet av respondenter bör enligt Jacobsen (2002) vara ändamålsorienterat. Trots att avsikten 

varken var generalisering eller representativitet var det dock av avgörande betydelse att ”rätt” 

personer intervjuades (Holme och Solvang, 1997). Det var således av betydelse att göra ett 

välgrundat och strategiskt val av vilka kriterier som urvalet skulle grundas på. I den här 

studien är avsikten att skapa en överblick över vilka möjligheter till förenkling av revision i 

mindre aktiebolag som kan finnas. Då personliga intervjuer är tidskrävande måste studien 

begränsas till ett fåtal intervjuer. För att skapa den överblick som önskades, var det särskilt 

viktigt att intervjua personer som är väl insatta i det studerade området.  
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Det kriteriet som urvalet grundades på var vad Jacobsen (2002) kallar ”information”. Detta 

innebär att de personer som intervjuas är personer som tros kunna ha stor kunskap om det som 

avses studeras och således kan ge god information. För att kunna göra detta måste insikt 

finnas i vilka respondenter som kan tänkas ha god information om ämnesområdet. För att 

identifiera dessa respondenter användes bland annat artiklar i bransch- och affärstidningar 

såsom Balans5 och Dagens Industri, rapporter och ett antal akademiska studier för att urskilja 

vad som skrivits om ämnet och vilka det är som uttalat sig. Genom denna artikelstudie 

identifierades följande respondenter som lämpliga. 

 

En av respondenterna var Per Thorell. Thorell är professor i företagsrätt och ansvarig för 

Technical Department inom Ernst & Young i Sverige. Tidigare har han varit ledamot i 

Redovisningsrådet (RR) och chef för Bokföringsnämnden (BFN). Att Thorell ansågs vara en 

lämplig respondent berodde bland annat på att han skrivit såväl rapporter som artiklar om 

ämnet. Alla de akademiska studier som behandlar närliggande områden som påträffats 

refererar flitigt till Thorell och han framstod som en person som var väl insatt i ämnet. 

 

Nästa person som valdes för att genomföra en intervju med var Bo Åsell, auktoriserad revisor 

och kontorschef för Öhrlings PricewaterhouseCoopers kontor på Wennerbergsgatan i 

Stockholm samt ledamot i FARs Revisionskommitté sedan 1997. I inledningen av denna 

studie lästes två studier som genomförts vid Handelshögskolan i Göteborg på uppdrag av 

FARs Revisionskommitté. Av dessa studier framgick att FARs Revisionskommitté fört 

diskussioner kring huruvida en förenkling av revisionen i mindre aktiebolag är möjlig och hur 

en sådan skulle kunna gå till. Då vetskap erhållits om detta identifierades vilka personer som 

ingick i FARs Revisionskommitté och efter ett e-mail till Kari Falk på KPMG i Stockholm, 

även hon ledamot i Revisionskommittén, fick vi vetskap om att en av de personer i FARs 

Revisionskommitté vars ansvarsområde omfattar mindre bolag var Åsell. Han betraktades 

således vara en person som kunde sitta inne med mycket intressant information. Åsell började 

som revisorsassistent 1982 och har jobbat mycket mot ägarledda företag. 

 

Valet föll även på att genomföra en intervju med Martin Johansson, VD för 

Revisorssamfundet SRS sedan ungefär 15 år. Detta efter att ha kommit i kontakt med flertalet 

                                                 
5 Balans ”är en tidskrift för fri och obunden debatt om redovisning och revision från FAR” (FAR, 2005)  
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artiklar6 skrivna av honom som behandlar revisionens betydelse i mindre bolag och där 

förenkling av regelsystemen för mindre företag förordas. Då Johansson har en bakgrund som 

jurist kan han dessutom bidra med ytterligare ett perspektiv på frågan. Då revisionen består av 

såväl juridiska som ekonomiska delar finner vi även det juridiska perspektivet vara relevant.  

 

Vidare har två respondenter som arbetar med revision av mindre företag och således bör ha 

stor inblick vilka delar av revisionen som möjligtvis skulle kunna prioriteras framför andra 

intervjuats. Valet av revisorer föll på följande; 

 

Den första revisor som kontaktades var Frank Schwertner, auktoriserad revisor på Lindebergs 

Grant Thornton i Linköping och aktiv i Redovisningsakademin. Schwertner har arbetat som 

auktoriserad revisor sedan 1982. Tidigare har han även haft ett eget företag och var då aktiv i 

Företagarna. Vi rekommenderades att kontakta honom av vår handledare Arne Fagerström, 

detta då Frank Schwertner arbetar på Lindebergs Grant Thornton, som är inriktade på små och 

medelstora företag.  

 

Nästa val föll på Claes-Uno Molander, auktoriserad revisor och VD på BDO Nordic AB i 

Linköping. Molander sitter i FARs östgötakretsstyrelse och är en av sex delägare i BDO 

Nordic AB sedan 1988 och har arbetat som auktoriserad revisor sedan 1986. BDO Nordic AB 

är, precis som Lindebergs Grant Thornton, en revisionsbyrå som främst riktar sig till små och 

medelstora företag. Att valet föll på Molander var för att kunna få ytterligare en erfaren 

auktoriserad revisors syn på vilka möjligheter det finns till förenkling av revisionen i mindre 

aktiebolag. 

 

2.3.3 Urval av källor vid litteraturstudie  

För att samla in information om vilka förenklingar som finns och har funnits i andra länder 

har som tidigare nämnts en litteraturstudie använts. De källor som identifierades påträffades 

främst genom att ta del av referenslistor i tidigare studier och rapporter kring närliggande 

områden samt genom sökningar i databaser. Vi kom även kontakt med förslag till alternativa 

revisionssystem genom våra studier av artiklar i branschtidningar som Balans och Dagens 

Industri. Det som var av intresse för studien var de möjligheter som finns och således är det 
                                                 
6 Se bland annat: Brännström, D. och Johansson, M. (2004) ”Visst vill revisorn göra bokföringen enklare”, 
Dagens Industri, 2004-05-17. Nedladdat från AffärsData 2005-11-25. Samt: Brännström, D. och Johansson. M. 
(2005). ”Svenskt Näringsliv drar undan mattan för småföretagen”. Dagens Industri 2005-03-17. Nedladdat från 
AffärsData, 2005-10-31. 
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fakta snarare än värderingar som kommer att presenteras i studien, detta innebär att det inte är 

lika avgörande vem som skrivit de dokument som använts. 

  

2.4 Praktiskt tillvägagångssätt 

2.4.1 Uppsatsens ansats  

För att bilda oss en uppfattning kring det problemområde som avsågs studeras samlades till en 

början bakgrundsinformation in genom att ta del av tidigare studier inom närliggande 

områden såväl som artiklar i branschtidningar. Vidare identifierades befintliga teorier som 

kunde vara av intresse och relevans för studien och utifrån dessa skapades studiens 

referensram. Studien är till viss del av det undersökande slaget och då inte full insikt fanns i 

vad som kan påverka vilka möjligheter till förenkling som finns, tilläts inte teorierna att helt 

styra vilken information som samlades in. Istället tilläts studiens ansats vara delvis induktiv 

och genom att låta intervjuerna vara relativt öppna samlades empiriska data in som i större 

utsträckning fick styra slutsatserna (Holme och Solvang, 1997). I analysen kastades sedan ljus 

på det empiriska material som framkommit med hjälp av den referensram som presenterats. 

Avsikten med att belysa det empiriska resultatet med hjälp av de teorier som behandlats var 

att se hur väl teoretiskt underbyggda respondenternas resonemang kan anses vara. 

 

2.4.2 Urval av teorier   

Som tidigare nämnts samlades bakgrundsinformation in i studiens första fas. Studiens 

bakgrundskapitel bygger på källor som behandlar revisionens utveckling, först och främst i 

form av en akademisk avhandling från Linköpings Universitet7 samt i form av offentliga 

källor såsom Statliga offentliga utredningar (SOU:er) och en rapport från Svenskt Näringsliv. 

Dessa källor ansågs ge oss en stabil grund att jobba utifrån då det av dessa även framgår 

varför införandet av revision i mindre företag i ett första skede över huvud taget blev aktuellt 

och vad målet med densamma är. 

 

Studiens referensram är delvis baserad på lagstiftning och rekommendationer kring revision, 

detta för att förstå vilka förutsättningar som finns för revision idag. De teorier som i övrigt har 

tagits upp är sådana som påträffats vid inläsning av litteratur och artiklar. Genom att ta del av 

referenslistor som förekommit i dessa förde det oss vidare i vår informationssökning, vilket 

medförde att det i många fall var möjligt att ta del av originalkällor. Den litteratur som 
                                                 
7 Se Sjöström, 1994. 
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användes påträffades först och främst på Humanistisk-samhällsvetenskapliga biblioteket vid 

Linköpings Universitet. Även ekonomidatabaserna FAR Komplett och AffärsData användes 

flitigt, där många intressanta och aktuella artiklar påträffades som behandlade revisionsplikt 

och krävde förenkling av revision i mindre bolag.  

 

2.4.3 Kontakt med respondenter  

När studiens respondenter identifierats kontaktades de först via e-mail. Avsikten med detta 

var att låta respondenten i lugn och ro läsa igenom vad syftet med uppsatsen och intervjun 

var, för att de skulle få möjlighet att ta ställning till om de ville ställa upp på en intervju 

(Svenning, 2003). Två av de tilltänkta respondenterna kontaktade oss självmant och sa att de 

var villiga att ställa upp på en intervju. Ytterligare fyra respondenter kontaktades via telefon 

och samtliga var positivt inställda till att ställa upp på en intervju. En respondent från FARs 

Revisionskommitté hade inte möjlighet att ställa upp förrän i slutet av december och då 

positiv respons erhållits från en annan av kommitténs ledamöter gjordes valet att avstå från 

denna intervju då denna inte skulle ha hunnit analyserats i samma grad som de andra 

intervjuerna.  

 

2.4.4 Utformning av checklista 

Vid utformningen av studiens checklista var utgångspunkten att först identifiera de 

ämnesområden som avsågs täckas in under de aktuella intervjuerna. De ämnesområden som 

identifierades som intressanta att diskutera utifrån den teoretiska referensramen var 

Revisionens syfte och mål, Revisionens Intressenter, Revisionens omfattning samt Det 

omgivande samhällets betydelse. Det sista ämnesområdet som identifierades som intressant, 

Respondentens syn på förenklingsmöjligheter, grundas på vad som framkommit vid den 

empiriinsamling som skett genom den litteraturstudie som genomförts. I anslutning till de 

övergripande ämnesområdena utformades ett antal stödfrågor. Avsikten med detta var att inte 

riskera att missa extra intressanta aspekter under intervjun. Stödfrågorna avsågs endast att 

användas i de situationer där respondenterna själva inte berörde frågorna. 

 

Då två av respondenterna efterfrågade någon typ av intervjumanual för att kunna svara mer 

utförligt på våra frågor valdes att, för samtliga respondenter, introducera de ämnesområden 

som avsågs behandlas under intervjun8. Då avsikten var att inte följa någon strikt 

                                                 
8 Denna manual återfinns i bilaga 5. 
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intervjumanual vid intervjun klargjordes dock att målet var att täcka in de övergripande 

ämnesområdena och att de frågor manualen innehöll i övrigt endast var frågor som skulle 

kunna komma att bli aktuella vid behov.  

 

2.4.5 Genomförande av intervjuer  

Såväl plats för intervjun, hur väl föreberedda intervjuaren och respondenten är, användandet 

av bandspelare och andra aspekter kan påverka intervjusituationen (Holme och Solvang, 

1997). Studiens respondenter fick själva möjligheten att bestämma var de aktuella 

intervjuerna skulle äga rum, vilket kan förmodas bidra till att de intervjuade beter sig mer 

naturligt och avslappnat då intervjumiljön är en bekant miljö.  Enligt Jacobsen (2002) kan en 

intervju äga rum i en situation som är naturlig för respondenten eller i en situation som är 

konstlad. Intervjuerna vid denna studie har ägt rum på en plats som är välbekant för 

respondenten vilket bidrar till en naturlig situation. Vid var och en av de intervjuer som 

genomfördes har intervjun inletts med en presentation av syftet med studien och oss själva. 

Respondenten har tillfrågats om denne av någon anledning vill vara anonym och om det var 

okej att bandspelare användes. För att undvika risk för misstolkningar har var och en av 

respondenterna även givits möjligheten att läsa igenom och godkänna en sammanfattning av 

vad som framkommit vid intervjun. Information om detta gavs i inledningen av intervjun, 

vilket kan ha bidragit till att respondenten känt sig bättre till mods. Innan intervjun startade 

gavs även respondenten möjligheten att få svar på förekommande funderingar. Utifrån de 

ämnesområden som tagits fram till studiens checklista tilläts respondenten sedan i stor 

utsträckning själv sätta agendan och då extra intressanta aspekter framkom fanns möjlighet att 

fördjupa sig i dessa. Vid slutet av varje intervju gavs respondenten möjlighet att ställa frågor 

och komma med ytterligare reflektioner. 

 

Enligt Jacobsen (2002) krävs ögonkontakt med respondenten för att samtalet skall bli riktigt 

bra. Samtidigt krävs någon typ av dokumentation av intervjun för att det som framkommer 

skall kunna användas längre fram i studien. (Jacobsen, 2002) För att lösa detta problem 

användes bandspelare samtidigt som en av oss förde anteckningar medan den andra var 

huvudansvarig för intervjuandet. På detta sätt kunde en naturlig samtalskontakt med 

respondenten uppstå och dessutom fanns möjligheten att använda ordagranna citat från 

intervjun (Jacobsen, 2002). Stödanteckningarna underlättade då något eftersöktes i de 

transkriberade dokumenten och de fungerade dessutom som en säkerhet ifall något skulle ha 

gått snett vid bandupptagningen.  



Metod 
 

 
20 
 

2.4.6 Etiska överväganden och behandling av intervjumaterial  

En naturlig åtgärd var att erbjuda alla studiens respondenter möjligheten att vara anonyma. Då 

det är vilka möjligheter till förenkling av revision som finns som är intresserant för studien, 

var det inte av någon avgörande betydelse för studiens resultat vem som ser vilka möjligheter 

eller vem som anser vad, och anonymitet skulle således inte påverka studiens resultat i någon 

större utsträckning. Ingen av respondenterna kände dock något behov av att vara anonym, 

vilket är positivt av den anledningen att det kan ge mer trovärdighet till det material som 

framkommit då läsaren vet vem som har sagt vad. 

 

De intervjuer som genomfördes spelades in med bandspelare för att sedan transkriberas. Trots 

att materialet inte ansågs vara av känslig karaktär hanterades detta med största försiktighet, 

detta då intervjumaterialet trots allt endast var avsett att användas i denna studie och inte i 

andra syften.  Med detta avses att materialet förvarades på en avskild plats hemma hos en av 

studiens författare där inte någon utomstående kunnat ta del av materialet. Var och en av 

respondenterna fick även, som tidigare nämnts, möjlighet att läsa igenom en sammanfattning 

av sin intervju och fick möjlighet att lämna sitt godkännande, dels för att undvika 

missförstånd, men också för att inte offentliggöra information som inte skett i samförstånd 

med respondenten. 

 

2.4.7  Analys- och tolkningsprocessen  

Avsikten med denna studie är att undersöka vilka möjligheter till förenkling av revision som 

kan finnas. Detta för att i nästa fas kunna beskriva och förklara i vilken utsträckning dessa är 

förankrade i teorier, samt vilka styrkor och svagheter som kan finnas enligt våra respondenter. 

Då den empiri som framkommit var olikartad var det inte alltid relevant att belysa varje 

empiridel med varje del av studiens referensram. Analysen har skett med utgångspunkt i vad 

som framstått som viktigt vid respektive intervju. 

 

2.5 Förförståelse  

Den uppfattning vi själva har om en företeelse och som erhållits genom olika erfarenheter 

som exempelvis vår utbildning, påverkar alltid den studie som genomförs på ett eller annat 

sätt. Vår förförståelse på området revision var liten innan studien tog fart och det material som 

kan ha påverkat oss är främst den litteratur som påträffats under studiens genomförande. Det 
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är dock den förståelse om området vi bildat oss under de tidiga stadierna av denna uppsats 

som kommit att påverka vilka respondenter som kommit att bli aktuella. 

 

2.6 Överväganden vid val av källor  

Denna studie har skrivits utifrån både primära och sekundära källor. Målsättningen har varit 

att, i vår empiri, använda primära källor i så stor utsträckning som möjligt, eftersom en primär 

källa ofta anses mer pålitlig än den sekundära källan, då den sekundära källan har tolkats av 

någon annan och sedan återgivits. (Svenning, 2003) De källor som använts i denna studie är 

bland annat de utvalda respondenterna, SOU:er, forskningsrapporter, böcker och tidskrifter. 

Vid valet av källor har i första hand hänsyn tagits till om källan kunde anses relevant för 

studien. Beaktning har även tagits till vem som har tagit fram informationen. Då det inte har 

funnits någon person eller organisation angiven som ansvarat för informationen, har den inte 

ansetts trovärdig och har därför inte använts, speciellt då Internet har använts som källa har 

detta tagits i beaktning. De källor som använts från Internet är exempelvis främst hämtade 

från allmänt kända och etablerade tidsskrifter som Balans, Dagens Industri och Skattenytt. 

Även akademiska studier skrivna av andra studenter har hämtats från Internet, men bakom 

dessa står alltid ett universitet vilket har givit källan trovärdighet. Försiktighet har dock 

vidtagits, framförallt vid användandet av sekundära källor, då de återger resultat som inte 

härstammar från författarens egen undersökning. Det har då kontrollerats vilka källor som 

författaren angivit för att kunna avgöra om dessa kan anses trovärdiga och för att kunna 

kontrollera källorna om tvivelaktigheter uppstått. Hänsyn har också tagits till av vilken 

anledning som källan har skrivits, för att försöka undvika att använda källor som är vinklade 

eller som har tagits fram av politiska skäl. Det sker en ständig utveckling inom ämnena 

redovisning och revision, därför har strävan varit att finna så nära i tiden angivna källor som 

möjligt. Det har dock inte funnits någon given tidsgräns, utan varje källa har enskilt bedömts 

beroende på dess innehåll. 
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3 Revision och samhälle 
Detta kapitel är det första teorikapitlet i denna studie. Inledningsvis förklaras revisionens 

syfte och intressentteorin. Såväl den etisk-normativa som den positiva grenen av 

intressentteorin beskrivs. Vidare beskrivs olika intressenters primära intresseområden, 

revisionens omfattning och det omgivande samhällets påverkan på aktiebolag. Avslutningsvis 

presenteras tidigare forskning på området. I figur 3.1 nedan visas detta kapitels disposition. 

3. Revision och samhälle

3.2 Intressenter för revision

3.1 Revisionens syfte

3.5 Det omgivande samhället

3.3 Intressenternas primära intresseområden

3.4 Revisionens omfattning 

3.6 Tidigare forskning
 

Figur 3.1: Disposition av kapitel 3 .  

 

3.1 Revisionens syfte 

Ordet revision härstammar ur latinets revidere som innebär ’att se tillbaka’ (Moberg, 2003). I 

FARs Revisionsbok (2002 s13) definieras revision som att ”kritiskt granska, bedöma och 

uttala sig om redovisning och förvaltning.” Enligt SOU 1999:43 (s74) kan revision också 

definieras utifrån sitt syfte, vilket anses vara ”att öka trovärdigheten i den redovisning som 

företagen lämnar ut”. Revisorn skall uttala sig om, om den redovisning som granskats, varit 

upprättad i alla väsentliga avseenden enligt de regler som gäller. Ställning skall tas till om 

redovisningen ger en rättvisande bild och att redovisningen av bolagets finansiella ställning 

och resultat är riktigt. (SOU 1999:43) Nationalencyklopedin ger en bra sammanfattning av det 

hela genom att beskriva revisionen som;  
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”inom redovisning den granskning i efterhand av ett företags eller annan 

organisations redovisning och förvaltning som görs i syfte att ge upplysning om 

redovisningens tillförlitlighet och om ledningens sätt att förvalta organisationen.” 

(Nationalencyklopedins hemsida) 

 

Det finns olika typer av revision, i den här uppsatsen behandlas främst externrevision, vilket 

är den typ av revision som är obligatorisk i Sverige. Externrevision är den typ av revision som 

utförs av utomstående revisorer och som skall avrapporteras i en enskild revisionsberättelse 

där den utomstående revisorn till- eller avstyrker att redovisningen fastställs och att ledningen 

beviljas ansvarsfrihet (Nationalencyklopedins hemsida). Internationellt är revisionens 

kärnområde granskningen av räkenskaper, i Sverige är dock synen mer omfattande och här 

omfattas den lagstadgade revisionen av förvaltningsrevision. (FARs Revisionsbok, 2002).  

 

Målet med revision är en revisionsberättelse som tillsammans med årsredovisningen sedan 

skall kunna utgöra beslutsunderlag för företagets intressenter. Det indirekta syftet med 

revisionen är att säkerställa tillförlitligheten i den ekonomiska informationen om företaget 

samt att säkra tilltron till hur styrelse och VD fullgör sina uppdrag. (FARs Revisionsbok 

2002)  

 

3.2 Intressenter för revision 

Då målet med revisionen är att tillhandahålla beslutsunderlag för företagets intressenter är det 

relevant att identifiera vilka intressenter dessa kan vara. En teori som ofta tillämpas är 

intressentteorin9.  Intressentteorin är en systemorienterad teori, vilket innebär att företaget ses 

som en del av ett socialt system där företaget påverkar och påverkas av samhället i vilket det 

verkar. Inom den teorin brukar det talas om två huvudgrenar, den etiska och mer normativa 

grenen och den positiva grenen. Dessa båda grenar har olika perspektiv på hur företagets 

intressenter skall behandlas. (Deegan, 2001) 

 

3.2.1 Etisk-normativ gren 

Enligt den etisk-normativa inriktningen skall de olika intressenterna behandlas rättvist 

(Deegan, 2001). Enligt Diamant (2004) finns det två olika synsätt angående vilka intressen 

som skall betraktas motivera revision, det första synsättet kommer att behandlas i detta avsnitt 
                                                 
9 På engelska Stakeholder Theory. 
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medan det andra synsättet behandlas i avsnitt 3.2.2. I det första synsättet skall hänsyn, precis 

som inom den etisk-normativa inriktningen, tas till en vid krets intressenter (Diamant, 2004). 

Hur viktiga de olika intressenterna är för företaget är inte avgörande utan verksamheten skall 

bedrivas så den gagnar alla intressenter (Deegan, 2001). En intressent definieras här som;  

 

”Any identifiable group or individual who can affect the achievement of an 

organisation’s objectives, or is affected by the achievement of an organisation’s 

objectives.”  

(Freeman och Reed, 1983 i Deegan, 2001 s269) 

 

I SOU 1999:43 (s116) kan följande utläsas; 

 

”Den lagstadgade revisionens primära funktion skall vara avgörande för 

revisorns möjligheter att utöva sådan verksamhet som saknar samband med 

revisionsutövning. Detta innebär att samtliga intressenters behov av trovärdig 

offentlig ekonomisk information måste kunna tillgodoses.” 

 

Det intressentperspektiv som ser ut att tillämpas här är således det etisk-normativa, detta då 

samtliga intressenters behov skall tillgodoses. Även i EGs direktiv utpekas intressentkretsen 

vara ”alla parter som berörs av företags verksamhet”. (SOU 1999:43, s117)  

 

Enligt FARs Revisionsbok (2002) är revision en förutsättning för att såväl samhälle som 

näringsliv skall vara väl fungerande. Enligt den är det också ägare som har störst intresse av 

revisionen. I enmansföretag anses ägaren ofta ha full överblick över verksamheten, detta är 

dock inte fallet i lite större företag där aktieägarna själva inte sitter i företagets ledning. Den 

bedömning som görs vid revisionen kan således bli avgörande för beslut för ägare och 

potentiella ägares beslut om framtida ägande. (FARs Revisionsbok, 2002) Revisionen görs 

dock inte endast i ägarens intresse, den skall också säkerställa att bolaget tar hänsyn till de 

regler som avser skydda bolagets borgenärer och anställda samt att hänsyn tas till det 

allmänna10 (SOU 1999:43). 

 

                                                 
10 Med det allmänna avses stat och kommun. (Proposition 1975:103 i SOU 1999:43) 
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FARs Revisionsbok (2002) behandlar även en rad andra intressenter som kan anses ha 

intresse av revision: 

 

• För kreditgivare kan revisionen anses fylla en funktion då säkerheten för att 

upplysningar är korrekta blir större när de granskats av en opartisk och kompetent 

revisor.  

• Även för leverantörer som är tveksamma till att våga lämna krediter är revisionen av 

intresse. För att kunna tillägna sig trovärdig information om kunden används ofta 

information från kreditupplysningsföretag, vilken ofta innehåller uppgift om 

revisionsberättelsen innehållit anmärkningar eller ej. 

• Kunder kan också anses vara en intressent då de kan efterfråga trovärdig ekonomisk 

information för att kunna avgöra om företaget kan förväntas sköta framtida leveranser. 

• Anställda är en annan grupp som kan ha intresse av att denna information är korrekt då 

de är beroende av företaget.  

• Styrelsen och företagsledningen kan ha stor nytta av revisorns bedömningar och 

synpunkter vad gäller de ekonomiska frågorna och få perspektiv på företeelser i 

företaget.  

• Stat och kommun ger olika typer av stöd till företag och sköter dessutom indrivning av 

skatt. När redovisningen revideras ökar sannolikheten för att företagen lämnar korrekt 

information då revisorn måste lämna uppgift i revisionsberättelsen om företaget skött 

denna uppgift eller ej. Revisorn har bland annat till uppgift att uppskatta risken för 

oegentligheter, men revisionen har inte som ett självständigt mål att förhindra eller 

upptäcka förskingringar eller andra bedrägerier. Om ett brott misstänks skall dock 

detta anmälas till åklagare. Här kan således förutom Skattemyndigheten även 

Ekobrottsmyndigheten nämnas som en viktig intressent. 

 

3.2.2 Positiv gren  

Clarksson (1995 i Deegan, 2001) delar in intressenter i primära och sekundära intressenter. En 

primär intressent är en sådan som är av betydelse för företagets fortlevnad medan en sekundär 

intressent är en sådan som påverkar eller påverkas av företaget men som inte är avgörande för 

dess fortlevnad. Inom den positiva grenen11 ses intressenterna till skillnad från i den etisk-

normativa inte som likvärdiga. Här tas större hänsyn till den indelning i primära och 

                                                 
11 Kallas även ”The managerial branch”. 
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sekundära intressenter som Clarksson (1995 i Deegan, 2001) skrivit om. Företaget lägger 

således heller inte samma vikt vid att nå ut med informationen till alla intressegrupper. De 

viktigaste intressenterna är de som är av betydelse för företagets fortlevnad och har makt att 

kontrollera någon av företagets resurser. Ju större makt intressenterna har att kontrollera en 

resurs, av desto större betydelse är de att tillgodose och blir således viktigare för företaget att 

tillfredställa. I första hand satsar företaget på att tillfredställa primära intressenter då detta 

anses vara en förutsättning för fortlevnad på lång sikt. (Deegan, 2001) Enligt Diamants (2004) 

andra synsätt skall fokus ligga på ägarnas intressen. Förutsatt att ägarna betraktas som de 

primära intressenterna för revision, vilket hävdas i bland annat FARs Revisionsbok (2002), är 

detta förenligt med den positiva grenen av intressentteorin. 

 

Agentteorin handlar om förhållandet mellan principalen och agenten, det vill säga i de flesta 

fall förhållandet mellan aktieägarna och bolagsledningen (Deegan, 2004). Teorin bygger på 

att det har skett en separation mellan ägandet och förvaltningen i ett bolag. 

Aktiebolagsformen är ett klassiskt exempel på en sådan separation, där ägarna har överfört 

makten till bolagsledningen (Bergström och Samuelsson, 2001). I teorin antas det att både 

principalen och agenten vill maximera sin egen nytta, vilket medför en risk för att agenten kan 

ta beslut som är till sin egen fördel, men till kostnad för bolaget och principalen. Principalen 

vill kunna försäkra sig om att agenten tar beslut som är till bolagets fördel och den 

försäkringen kan huvudsakligen ske på två sätt, antingen genom att agenten belönas på så sätt 

att dess ställning kan likställas med principalens eller så kan agenten övervakas. (Diamant, 

2004) Konflikten som skapas mellan principalen och agenten samt den försäkring om att 

agenten är lojal mot principalen, vilket exempelvis kan regleras genom övervakning, 

illustreras i figur 3.2.  

 
  Intressekonflikt  Regleringsmodell  

Företagsledning ⇔      Aktieägare  ⇒      Lojalitetsplikt 

Figur 3.2: Förhållandet i intressekonflikten i aktiebolag (Bergström och Samuelsson, 2001) 

 

Enligt Diamant (2004) så är det svårt att införa något belöningssystem som är tillräckligt 

effektivt och som samtidigt är lika billigt och funktionellt som övervakning. För att metoden 

övervakning ska vara effektivt så krävs det att det finns någon form av rättsföljd i de fall 

agenten inte följer sina skyldigheter. Ett sätt kan vara att skriva ett kontrakt mellan principalen 

och agenten, där principalen försäkrar sig om rätten att få någon form av insyn i bolaget. 



Revision och samhälle 
 

 
27 
 

(Diamant, 2004) Trots att det inte behöver finnas ett skrivet kontrakt enligt Jensen och 

Meckling (1976 i Deegan 2004) så kan kostnaden för kontrakten överväga nyttan med dem. 

Om ett kontrakt skulle tas fram måste det reglera varje framtida situation mellan principalen 

och agenten, i verkligheten är det näst intill omöjligt (Bergström och Samuelsson, 2001). Ett 

alternativt sätt att skapa övervakning är att uppställa krav i lagstiftningen på att bolag måste 

ha någon slags övervakningssystem av agenten för att få utöva sin verksamhet. Genom 

lagstiftningen kan då principalernas intresse av att kunna bedöma bolagets verksamhet 

tillgodoses. För att kunna göra den bedömningen måste viss information lämnas till 

principalerna och informationen ska också kunna granskas av någon oberoende. (Diamant, 

2004) Revisorn är enligt lagen12 den som har till uppgift att kontrollera att agenten sköter sina 

åtaganden mot principalen. Enligt Diamant (2004) ska revisionen vara ett incitament för 

bolagsledningen att agera för bolagets bästa och genom att revisorn ersätter alla kontrakt 

mellan principal och agenten så minskas övervakningskostnaderna, vilket ökar principalens 

vinst.  

 

3.3 Intressenternas primära intresseområden 

Johansson et al (1987) hävdar att uppfattningen att revisorn skall tillvarata samtliga 

intressenters intressen är en orimlighet. Detta då ingen kan företräda flera motstridiga 

intressen vilket Johansson et al (1987) anser vara en grundläggande rättsprincip. Således 

skulle en tillämpning av det positiva intressentperspektivet vara intressant. Efter att 

intressenter för revision i mindre aktiebolag har identifierats kan det följaktligen vara av 

intresse att urskilja vilken betydelse dessa har för företagets fortlevnad. De potentiella 

intressenterna har enligt Johansson et al (1987) olika primära intresseområden.  Hänsyn måste 

tas till detta om revisionens utformning skall kunna fokusera på olika ändamål beroende på 

vilka intressenter som kan anses vara de viktigaste för företaget.  Även Diamant (2004) har 

skrivit om hur en arbetsgrupp inom FAR identifierat olika syften med revision ur olika 

intressenters perspektiv.  

 

De olika intresseområden som Johansson et al (1987) identifierat som intressanta för de olika 

intressenterna är många13. Exempelvis anses att leverantörerna har störst intresse av företagets 

köp- och betalningsförmåga medan kunderna gärna ser till pris, kvalitet och leveransförmåga. 

                                                 
12 Se 10 kap. 3§ ABL, bilaga 1. 
13 Dessa presenteras i sin helhet i bilaga 4. 
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Långivare anses ha intresse av kapital och återbetalningsförmåga och stat och kommun ser 

främst till företagets skattekraft och sysselsättningsförmåga. Företagsledningen är bland annat 

intresserade av en avvägning av andra intressenters intressen. (Johansson et al, 1987) De 

syften med revision som enligt Diamant (2004) angivits i en arbetsgrupp inom FAR är också 

skiftande beroende på de olika intressenternas perspektiv på frågan. De olika intressen som 

intressenterna ser med revisionen enligt Diamant (2004, s111) sammanfattas nedan;14 

 

• Kontroll av korrekt och informativ redovisning – aktieägare, kreditorer, anställda 

och samhället. 

• Medverkan till utveckling av redovisningsregler och redovisningsmetoder – ägare, 

företagsledning, kreditorer, anställda, utbildningsanstalter och samhället. 

• Granskning av styrelsens och VD:ns förvaltning – aktieägare, kreditorer, 

anställda och samhället. 

• Medverkan vid utvecklandet av förbättrade interna kontrollmetoder – aktieägare, 

företagsledning, kreditorer, anställda och samhället. 

• Medverkan vid utbildning av ekonomipersonal – företagsledning, anställda och 

utbildningsanstalter. 

• Insyn – anställda och samhället. 

• Konsultinsatser – företagsledningen, kreditgivare och samhället. 

• Bokföring – aktieägare (småföretagare). 15 

 

3.4 Revisionens omfattning  

Revisionen innebär att revisorn sätter sig in i och förstår företaget och dess verksamhet, för att 

sedan granska och slutligen rapportera om företagets årsredovisning, bokföring och 

förvaltning. Vilken inriktning och hur omfattande revisionen ska vara, det vill säga vilka 

revisionsåtgärder som är nödvändiga för att utföra en revision enligt god revisionssed, ska 

revisorn bedöma utifrån kraven i RS. (FARs Revisionsbok kap 1, 2005)  

 

                                                 
14 Dessa presenteras i kolumnen längst till höger i bilaga 4.  
15 Diamant (2004) använder här både begreppet ”kreditor” och begreppet ”kreditgivare”. De båda begreppen har 
samma innebörd enligt www.ne.se, det framgår dock inte om Diamant anser att det föreligger någon skillnad i de 
olika begreppens innebörd. 
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Granskningen som revisorn genomför i sin revision syftar till att bedöma om;  

• ”resultaträkningen tillsammans med tilläggsupplysningar (noter) ger en rättvisande 

bild av företagets resultat 

• de i balansräkningen redovisade tillgångarna och skulderna existerar, om de tillhör 

företaget och om de är rätt värderade 

• alla tillgångar och skulder finns med i balansräkningen 

• resultat- och balansräkningarna stämmer med bokföringen 

• den ekonomiska information som finns i förvaltningsberättelsen ger en rättvisande 

bild av bolagets resultat och ställning tillsammans med resultat- och 

balansräkningarna och noterna samt eventuell kassaflödesanalys 

(finansieringsanalys) 

• förvaltningsberättelsen innehåller vad lag och god redovisningssed kräver 

• ansvarsfrihet kan beviljas, dvs. huruvida någon i företagsledningen företagit någon 

åtgärd eller gjort sig skyldig till någon försummelse som kan föranleda 

ersättningsskyldighet mot företaget. 

• annan information i årsredovisningen stämmer med resultat- och balansräkningarnas 

bild av företaget och med vad revisorn känner till om företaget.” 

(FARs Revisionsbok kap 1, 2005) 

 

I SOU 1999:43 (s130) behandlas att det finns betydande skillnader mellan små och stora 

företag; 

 

”Generellt gäller att små företag kännetecknas av  

1) en begränsad intressentkrets 

2) ägar- och ledningsfunktion ligger i samma hand och 

3) stort behov av extern kompetens 

/…/ 

I de små företagen rör det sig i regel om mer allmänna problem som företagets 

revisor kan ge råd om. I de stora företagen är det specifika frågeställningar som 

ofta kräver medverkan av andra specialister än företagets revisor.” 
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Av SOU 1995:44 (s214) framgår också följande; 

 

”Att revisionen enligt 10 kap. 7§ skall utföras enligt god revisionssed ger 

utrymme för att låta den få växlande omfattning efter förhållandena i de bolag 

som granskas”16  

 

Således lämnas alltså utrymme för vilka granskningsuppgifter som bör prioriteras och i hur 

stor omfattning de behöver utföras. Vid avvägningen om vilken omfattning revision i mindre 

aktiebolag förslagsvis skall ha är det även intressant med en cost-benefitanalys. När 

exempelvis en regering ingriper, till exempel genom lagstiftning, försöker de värdera nyttan 

av ingripandet gentemot de kostnader som kommer att uppstå. Idén bakom en cost-

benefitanalys är att räkna ihop kostnaden vilket även inbegriper alternativkostnader, för att 

sedan räkna ihop nyttan och endast ingripa om nyttan skulle överväga kostnaderna. Detta kan 

vara mycket svårt att beräkna då nyttan exempelvis kan ligga väldigt långt in i framtiden eller 

vara svår att värdera. Dock anses att metoden ändå kan användas genom att endast de aspekter 

som kan anses mätbara mäts men att hänsyn ändå tas till icke mätbara aspekter innan beslut 

om åtgärder fattas. (Lipsey et al, 1999) Här är det intressant att se om nyttan av varje del av 

revisionen ser ut att överväga de kostnader som finns med densamma. Att något, exempelvis 

revision, är gratis för många intressenter innebär ofta att ett så kallat freeriderproblem uppstår. 

Då det som efterfrågas är gratis och ingen motprestation krävs, finns ofta en tendens hos de 

potentiella intressenterna att överskatta sitt behov av varan, det vill säga att de konsumerar 

mer av denna än de skulle ha gjort om inte möjligheten till gratis varor hade funnits (Lipsey et 

al, 1999). När freeriders finns blir det således svårt att uppskatta vilken nytta revisionen i 

själva verket har hos dessa intressenter.  

 

3.5 Det omgivande samhället 

Det finns många olika krafter i samhället som påverkar organisationer och dess miljö. 

DiMaggio och Powell (1983) talar om tre former av institutionell påverkan. Den påverkan 

som härrör från politiska influenser och problem med legitimitet kallas tvingande 

institutionell isomorfism (DiMaggio och Powell, 1983). Här innefattas enligt Hatch (2002) de 

lagar och regler som finns i det omgivande samhället. Nästa form som DiMaggio och Powell 

(1983) talar om är den mimetiska institutionella isomorfismen. Grunden till denna form ligger 
                                                 
16 Här avses 10 kap. 7§ ABL . 
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i organisationernas egen osäkerhet och deras egen önskan att likna varandra vilket leder till 

likartade handlingsmönster. Den sista form av påverkan som DiMaggio och Powell (1983) 

behandlar kallas normativ institutionell isomorfism. Denna bygger på krav och värderingar 

hos externa aktörer och kulturella krav i omgivningen som kommer att påverka 

organisationens handlingsmönster. (DiMaggio och Powell, 1983)  

 

Förutom intressenter och andra aktörer i aktiebolagens nätverk finns även enligt Hatch (2002) 

en mängd krafter som kan påverka aktiebolaget. Indirekt skulle dessa således också kunna 

komma att påverka vad som hänsyn bör tas till vid utformningen av revision i aktiebolag. Det 

omgivande samhället kan enligt Hatch (2002) delas in i ett antal sektorer så som den sociala, 

den kulturella, den juridiska, den politiska, den ekonomiska, den teknologiska och den fysiska 

miljön. Detta illustreras i figur 3.3. 

Det omgivande 

samhället

Kulturell

Politisk

Social

Teknologisk

Juridisk

Fysisk

Ekonomisk

Nätverk

Organi-

sation

 

Figur 3.3: Delar eller sektorer i det omgivande samhället (Hatch, 2002, s 91). 

 

Den sociala sektorn är bland annat associerad med klasstrukturer, livsstilar och traditionella 

sociala institutioner som exempelvis utbildningssystem, religion och professioner (Hatch 

2002). Här skulle exempelvis en eventuell brist på utbildning hos personal i mindre aktiebolag 

kunna påverka. Den kulturella sektorn är förknippad med frågor som historia, traditioner, 

förväntningar på beteenden och de värderingar som finns i det omgivande samhället (Hatch, 

2002). Ett exempel skulle kunna vara att när omgivningen förväntar sig att icke reviderade 

företag fuskar i större utsträckning kommer det att påverka aktiebolagen och därmed behovet 
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av revision. Vidare behandlar Hatch (2002) den juridiska sektorn, vilken definieras som den 

författning, de lagar17 och den praxis som råder i de länder där organisationen utövar sin 

verksamhet. Denna sektor har ofta kopplingar till såväl den sociala och den kulturella sektorn 

och kan även vara svår att skilja från den politiska och den ekonomiska sektorn (Hatch, 2002).  

Den politiska sektorn präglas av maktens fördelning och koncentration såväl som vilken typ 

av politiskt system som präglar verksamhetens omgivning. Den ekonomiska omfattas av 

arbetsmarknaden, de finansiella marknaderna och marknaden för varor och tjänster. (Hatch, 

2002) Behovet av hur revisionen skall utformas skulle här kunna påverkas av de olika behov 

som finns beroende på hur aktiebolaget är finansierat. Den teknologiska sektorn 

tillhandahåller enligt Hatch (2002) kunskap och information i form av vetenskaplig 

utveckling. Sådan kunskap kan organisationerna tillgodogöra sig i form av utbildad 

arbetskraft, köp av utrustning eller i form av tjänster från konsulter eller andra professionellt 

utbildade personer. Den fysiska sektorn består bland annat av naturen och naturresurserna. 

Sektorerna går ofta i varandra och ibland kan flera av dem slås ihop till en sektor. (Hatch, 

2002) 

 

Även den internationella och globala omgivningen påverkar aktiebolaget. Enligt Hatch (2002) 

är det inte ovanligt att internationella trender får effekter på såväl politiska, juridiska och 

ekonomiska sektorerna i många delar av värden. Detta kommer att översiktligt beröras senare 

i studien under rubriken som behandlar internationella regler18. Utvecklingen med 

internationella konsultföretag som verkar i flera länder gör också att trender lätt sprider sig 

(Hatch 2002).  

 

Enligt Hatch (2002) finns det två huvudsakliga sätt på vilket omgivningen ställer krav på 

organisationer. Det ena sättet är att ställa tekniska och ekonomiska krav. I samhällen som 

domineras av dessa behov belönas organisationer om de effektivt kan förse omgivningen med 

de varor och tjänster som efterfrågas. Det andra sättet omgivningen ställer krav på är sociala 

och kulturella krav, omgivningar som domineras av dessa krav belönar organisationer som 

fogar sig till samhällets värderingar, normer, regler och åsikter. (Hatch, 2002) 

 

                                                 
17 Lagar och rekommendationer behandlas mer ingående i kapitel 4. 
18 Se kapitel 4.2. 
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3.6 Tidigare forskning 

Tidigare forskning kring alternativ till förenkling av revision i mindre bolag i Sverige har 

varit svår att finna. Dock har ett antal akademiska studier kring behovet av revision i mindre 

aktiebolag ur olika intressenters perspektiv påträffats. 

 
3.6.1 Director’s Views on Exemption from the Statutory Audit 

Jill Collis genomförde under 2003 en undersökning på uppdrag av Department of Trade and 

Industry (DTI) i England, som var ämnad att undersöka frågor kopplade till borttagandet av 

revisionsplikt. Detta genom att undersöka synen på revisionen hos olika företagsledare i 

företag innefattas i EG-direktivens definition19 av små företag. Totalt sett kontaktades 2 633 

företag i Storbritannien, varav 790 stycken svarade, detta motsvarar 30 procent av de 

kontaktade företagen. Alla delar i detta avsnitt är resultat från Jill Collis (2003) studie. 

 

I undersökningen ingick bland annat påståenden om hur värdefull företagsledarna ansåg att 

revisionen av ett företag var. Flera påståenden gavs och svaren skulle vara på en skala från ett 

till fem, där fem och fyra innebar att företagsledaren ”instämde helt” alternativt ”instämde” 

med påståendet. Det antal svar som sammanlagt gavs en femma eller en fyra på angiven fråga 

är följande, där: 

 

• 65 % ansåg att revisionen gav en kontroll av räkenskapsmaterial och 

räkenskapssystem.  

• 61 % ansåg att revisionen förbättrar trovärdigheten hos den finansiella informationen. 

• 58 % ansåg att revisionen ger en säkerhet för banker och andra kreditgivare. 

• 50 % ansåg att revisionen skyddar företaget mot att begå brott. 

• 46 % ansåg att revisionen har en positiv effekt på ett företags kreditbedömning. 

• 45 % ansåg att revisionen gav aktieägarna trygghet.  

• 45 % ansåg att revisionen ger en säkerhet för leverantörer och andra fordringsägare. 

• 43 % ansåg att revisionen förbättrar kvaliteten på den finansiella informationen. 

   

I undersökningen framgick det även att företagsledarna ansåg att revisorn var den viktigaste 

källan till finansiell information för att företagen skulle kunna hålla sig uppdaterade. En 

anledning till att företagen genomför revision kan vara att de påverkas av vilka som är 
                                                 
19 Se definition under rubrik 1.5. 
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intresserade av de finansiella uttalandena av revisionen. I Collis undersökning framkom 

följande resultat:  

 

• 30 % angav att de genomförde sin revision för aktieägarnas skull, 

• 27 % för bankerna och andra kreditgivare, 

• 21 % för den brittiska versionen av skatteverket (Inland Revenue), 

• 3 % för viktiga och stora leverantörer och andra fordringsägare, 

• 3 % för viktiga och stora kunder. 

 

3.6.2 Kreditgivarperspektivet 

En av de studier20 vi tagit del av är genomförd på Handelshögskolan vid Göteborgs 

Universitet och behandlar behovet av revision i mindre bolag ur ett kreditgivarperspektiv. 

Initiativtagare till denna uppsats var FARs revisionskommitté vars avsikt var att uppsatsen 

skulle utgöra en del av det underlag som skall ligga till grund för fortsatt diskussion kring 

revisionsplikt i mindre aktiebolag. I denna studie framkommer att reviderat material används 

regelbundet i syfte att följa upp befintliga kunders ekonomiska situation vilket anses påvisa 

”en obestridbar nytta med revisorns granskning” (Andersson och Paulsson, 2005, s43). 

Huvuddelen av de respondenter som deltog i studien hade svårt att se att de skulle kunna 

erhålla den information som revisorn idag erbjuder på något annat sätt. Vidare ansåg de även 

att de inte skulle kunna genomföra sina jobb på ett ändamålsenligt sätt utan tillgång till det 

reviderade materialet. Flertalet av de respondenterna i studien ställde sig dock positiva till en 

minskad omfattning av revisionen och således drog författarna till studien här slutsatsen att 

kreditgivare skulle kunna erhålla en bibehållen nytta även vid en förenklad revision. 

Undersökningen visade vidare att det kreditgivarna i första hand värdesatte var den 

kvalitetsstämpel som den oberoende granskningen ger. (Andersson och Paulsson, 2005) 

 

3.6.3 Myndighetsperspektivet 

En annan studie21, även den genomförd vid Göteborgs Universitet på uppdrag av FARs 

revisionskommitté, behandlar behovet av revision ur ett myndighetsperspektiv. I denna studie 

dras slutsatsen att revision i mindre aktiebolag tillför nytta för skatteverket genom att orena 

revisionsberättelser och revisorsavsägelser påverkar skatteverkets urvalsprocess till extra 
                                                 
20 Fullständig, förenklad eller ingen revision? – en studie kring behovet av revision i mindre aktiebolag ur ett 
kreditgivarperspektiv  (Andersson och Paulsson, 2005). 
21 Revisionsplikt, myndigheternas välsignelse? – En studie av skatteverkets och Ekobrottsmyndighetens nytta av 
revision i mindre aktiebolag (Ekeblad och Hedberg, 2005). 
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granskning. Utöver detta är revisorerna till nytta då de, med den kompetens de besitter, ibland 

kan besvara skatteverkets frågor både snabbare och bättre än aktiebolagen själva kan göra. 

Även ekobrottsmyndigheten anses ha intresse av revisionen då orena revisionsberättelser kan 

indikera var problemen finns. (Ekeblad och Hedberg, 2005) Revisorernas dokumentation 

anses vidare, enligt respondenterna på ekobrottsmyndigheten, kunna ge värdefull information 

och revisorerna kan även fylla en funktion genom att användas som vittnen och ”ge en extern 

parts bild inifrån verksamheten” (Ekeblad och Hedberg, 2005, s45). Även vid denna studie 

framkommer att en stor del av nyttan med revision är den kvalitetssäkring revisionen ger 

upphov till. Behovet av denna kvalitetssäkran är stor. Vidare framkommer här att en förenklad 

version av RS inte kommer att tillåtas av EU och att andra alternativ således måste ses över. 

En översiktlig granskning skulle då enligt studien kunna vara ett alternativ då detta är den 

granskningsform som enligt studien ändå ligger närmast en fullständig revision. (Ekeblad och 

Hedberg, 2005) 

 

3.6.4 Ägarperspektivet 

En tredje studie22 som påträffats behandlar de små aktiebolagens syn på revisionsplikten. Här 

anges att aktiebolagen ser en nytta i att fortsätta revideras då revisionen kan ses som ett kvitto 

på att företagets räkenskaper stämmer och då det är ett bra hjälpmedel vid kreditansökningar 

hos banker. Vidare anses att revisorn bidrar med värdefull rådgivning.  Flertalet av de bolag 

som studerats uppger att de skulle välja att revidera bolaget även om det vore frivilligt trots att 

fler av dessa anser att nyttan inte överstiger kostnaden. Av detta har slutsatsen dragits att 

bolagens intressenter har inverkan på beslutet och att bolagen trots att de inte anser att det är 

värt att revideras för egen skull ändå skulle göra detta för att kunna erhålla exempelvis lån. 

(Bjälkemo et al, 2005) 

 

3.6.5 Övriga förhållanden för mindre aktiebolag - rapport på uppdrag av Svenskt 

Näringsliv 

Professorerna Per Thorell och Claes Norberg (2005b) har även de, på uppdrag av Svenskt 

Näringsliv, skrivit en rapport23 som behandlar revisionsplikten i mindre aktiebolag. I sin 

analys skriver de att ägaren är den primäre intressenten i ett bolag, men att det är först om ett 

företag har mer än en ägare som revision till förmån för ägaren kan motiveras. De menar att 

ägaren har full insyn i företaget och att ingen granskning behövs för att öka trovärdigheten för 

                                                 
22 Revisionsplikten i små aktiebolag – en fråga om storlek? (Bjälkemo et al, 2005). 
23 Revisionsplikten i små aktiebolag (Norberg och Thorell, 2005b). 
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ägaren. Bolagsledningen kan enligt samma rapport ha nytta av revision i fler hänseenden, 

dock hävdas att nyttan torde bli mindre ju mindre företaget är. Vad gäller kreditgivare ses 

visserligen nyttan med revisionen men de menar att dessa även utan lagstadgad revision skulle 

ha möjlighet att kräva såväl revision som annan företagsintern information. Vad gäller 

samhället och myndigheternas intresse anses att revisionen av mindre aktiebolag är intressant, 

dock anser de att vi vet ganska litet om vilken nytta revisionen i själva verket har vid den 

svenska skattekontrollen. Samhället anses vara den intressent som har mest att vinna på 

revisionsplikten då de kostnader som uppstår drabbar det enskilda aktiebolaget. (Norberg och 

Thorell, 2005b) Vad gäller Ekobrottsmyndigheten så är antalet anmälningar som kommer in 

från revisorer få, dock anser Emanuelsson Korssell i Norberg och Thorell (2005b) att den 

största effekten inte ligger i anmälningarna utan i att revisorernas position har stärkts. I 

rapporten behandlas även översiktligt vilka företag som skall bli föremål för specifika 

revisionskrav. Här anser Norberg och Thorell (2005b) att man kan utgå från begreppet public 

accountability, vilket innebär att någon rapporterar mot en större och någorlunda öppen 

ägarkrets. Att anse att små ägarledda, i många fall familjebolag, är ”public accountable” 

menar Norberg och Thorell (2005b) är att avgränsa begreppet minst sagt extensivt.
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4 Revisionskrav 
Detta kapitel är denna studies andra teorikapitel. Kapitlet inleds med att behandla nationella 

regler, där exempelvis lagar som ABL och BFL översiktligt beskrivs. Avslutningsvis följer ett 

avsnitt om internationella regler, vilket behandlar EGs två bolagsdirektiv och ett avsnitt om 

revisionsstandarder. Figur 4.1 nedan illustrerar kapitlets disposition. 

4.1 Nationella regler

4.2 Internationella regler

4 Revisionskrav

 

Figur 4.1: Disposition över kapitel 4 . 

4.1 Nationella regler 

Det finns ett flertal lagar som styr revisionen och revisorn i Sverige (FARs Revisionsbok 

kap 6, 2005), en översikt över dessa visas i figur 4.2. De lagar som anses mest relevanta för 

denna studie är markerade med fet stil. 

Revision och revisorn

EGs
bolagsrättsliga 
direktiv nr 4, 7, 
8 och 11

Aktiebolagslagen 

Lagen om ekonomiska föreningar

Andra associationsrättsliga lagar 

Revisionslagen

EGs rekommendation om revisors oberoende

ÅrsredovisningslagenFARs yrkesetiska regler

Bokföringslagen

EGs rekommendation om kvalitetskontroll

Revisionsstandard i 
Sverige

Revisorslagen

Revisorsförordningen 

Revisorsnämndens föreskrifter

FARs revisionsrekommendationer 

FARs uttalanden i revisionsfrågor 

 

 Figur 4.2: De lagar och rekommendationer som styr revisorn i svensk rätt . 
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Revision är en allmän granskning av en ekonomisk förvaltning som sker i efterhand. 

Granskningen innefattar verksamhetens räkenskaper och dess lednings förvaltningsåtgärder. 

Det finns delar i revisionen som syftar till framtiden som till exempel bedömningen om ett 

företag kan drivas vidare. Revisorn ska även rapportera resultatet av sin granskning. (SOU 

1999:43) I svensk rätt har vi revisionsplikt på tre nivåer. Den revisionsplikt som berör mindre 

aktiebolag kallas kvalificerad revision; det vill säga revision som utförs av en auktoriserad 

eller godkänd revisor. (Norberg och Thorell, 2005b)  
     
De viktigaste reglerna om revision i ABL (1975:1385) finns i det tionde kapitlet. Det tionde 

kapitlet ger information om vad revisorn ska granska i bolaget och att granskningen skall vara 

så ingående som god revisionssed24 kräver25. Även att endast den som är auktoriserad eller 

godkänd revisor kan vara revisor i ett aktiebolag26samt vad revisionsberättelsen ska innehålla 

behandlas, här ingår dessutom lagen om ansvarsfrihetsprövning27. Vidare anges de krav som 

finns på revisorns oberoende28 samt att revisorn ska lämna information om det den anser att 

aktieägarna bör få kännedom om29.  

 

Revisionslagen (1999:1079, RevL) innehåller bestämmelser om revision för fysiska och 

juridiska personer30. Den är kopplad till Bokföringslagen (BFL) genom att RevL endast är 

tillämplig på företag, som enligt 6 kap. 1§ BFL är skyldiga att avsluta bokföringen med en 

årsredovisning, detta anges i 2§ i RevL (Norberg och Thorell, 2005b). Vidare anger även 

RevL bland annat hur många revisorer som ett företag måste ha31 och att granskningen ska 

vara så ingående som god revisionssed kräver32. 

 

BFL (1999:1078) innehåller bestämmelser om fysiska och juridiska personers 

bokföringsskyldighet33. Den anger att aktiebolag är en av de bolagsformer som är 

bokslutsföretag, enligt 1 kap. 2§ 2 punkten. I 4 kap. 2§ anges att bokföringsskyldigheten skall 
                                                 
24 ”God revisionssed är enkelt uttryckt lika med god sed bland erfarna revisorer. Det handlar om kunskap, 
erfarenhet och professionellt omdöme. Den goda seden utvecklas både internationellt, inom FAR och ute  
på revisionsbyråerna. FAR har genom att översätta och anpassa RS Revisionsstandard i Sverige angivit vad som 
är god revisionssed. God revisionssed ska inte förväxlas med god revisorssed eller god redovisningssed”. 
(FAR:s Revisionsbok kap 6, 2005). 
25 Se ABL 10 kap. 3§ i bilaga 1. 
26 Se ABL 10 kap. 11§ i bilaga 1. 
27 Se ABL 10 kap. 27-31§§ samt 10 kap. 33a§ i bilaga 1. 
28 Se ABL 10 kap. 16§ i bilaga 1. 
29 Se ABL 10 kap. 32§ i bilaga 1. 
30 Se RevL 1§ i bilaga 2. 
31 Se RevL 3§ i bilaga 2. 
32 Se RevL 5§ i bilaga 2. 
33 Se BFL 1 kap. 1§ i bilaga 2. 
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fullgöras på ett sätt som överrensstämmer med god redovisningssed, vilket gäller även för 

mindre aktiebolag. Vidare finns information om att den löpande bokföringen i ett aktiebolag 

skall avslutas med en årsredovisning34 samt vilka tilläggsupplysningar som krävs i 

årsbokslutet35. 

 

FARs uttalanden är i Sverige ett vägledande komplement till rekommendationer eller 

lagstiftning. FAR tar fram rekommendationer och gör uttalanden i revisionsfrågor som är 

giltiga vid all revisionsverksamhet oavsett företagsform. Då det saknas liknande 

kompletterande normgivning har FARs rekommendationer och uttalanden kommit att bli den 

gällande normen för de yrkesverksamma revisorernas praktiska tillämpning av god 

revisionssed. (FARs Revisionsbok kap. 6, 2005) 

 

4.2 Internationella regler 

Sedan mitten av 1960-talet pågår ett arbete för att harmonisera aktiebolagsstiftningen i EUs 

medlemsländer. Harmoniseringen sker genom införande av direktiv i medlemsstaterna som 

kallas bolagsdirektiv. Syftet med direktiven är att skapa en minsta gemensam skyddsnivå för 

exempelvis aktieägare. I Sverige är ÅRL (1995:1554) anpassat till det fjärde direktivet 

(78/660/EEG) och genom den nya RevL har reglerna i det åttonde bolagsdirektivet 

(84/253/EEG) införts i svensk rätt. (SOU 1999:43) 

 

Det fjärde bolagsdirektivet infördes 1978 för att harmonisera medlemsstaternas regler vid 

uppställningen av innehållet i företagens årsbokslut och förvaltningsberättelse. Målet med 

direktivet är att ge en rättvisande bild av bolagens resultat och ställning. Direktivet innehåller 

sedan första januari 1993 ett tilläggsdirektiv (90/604/EEG) som innebär att 

redovisningskraven för små och medelstora företag kan förenklas. Enligt Thorell (1993) ges i 

det fjärde bolagsdirektivet möjlighet dels att höja gränsvärdena för bestämning av vilka 

företag som skall anses som små och medelstora, dels att ge ytterligare lättnader i 

uppgiftsplikten och offentligheten. I artikel 1136 i det fjärde direktivet anges gränserna för 

användande av lättnadsreglerna. (Thorell, 1993) En av lättnadsreglerna är att 

medlemsländerna enligt artikel 5137 har rätt att undanta små företag från revisionsplikt. 

                                                 
34 Se BFL 6 kap. 1§ 1 punkten i bilaga 2.  
35 Se BFL 6 kap. 5-9§§ i bilaga 2. 
36 Se bilaga 3. 
37 Se bilaga 3. 
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Det åttonde direktivet infördes 1984 och det innehåller regler om revisorernas kompetenskrav, 

därav kallas direktivet för revisorsdirektivet (Justitiedepartementet faktapromemoria, 

2003/04:FPM106). Under de senaste åren har revisorsbranschen drabbats av en del 

skandaler38 och det har resulterat i att EU-kommissionen har arbetat med ett förslag till 

lagstadgad revision i EU (Pernilla Halling, 2005). I en artikel från FAR (FAR INFO nr 10, 

2005/405) framgår det att EU-parlamentet och ministerrådet har godkänt en ny version av 

åttonde direktivet. Den nya versionen av det åttonde direktivet avser att reglera revisorer och 

lagstadgad revision inom EU. Det innehåller bland annat regler om god revisorssed och 

tystnadsplikt, där det är medlemsstaterna som skall se till att alla kvalificerade revisorer 

omfattas av dessa principer. Vid Sveriges anpassning till dessa förändringar, inom området 

revision, kommer aktiebolagslagen och revisionslagen bland annat att påverkas och behöva 

förändras. (Justitiedepartementet faktapromemoria, 2003/04:FPM106) 

 
IFACs övergripande uppgift är att över hela världen utveckla och stärka en revisorskår som 

har en enhetlig uppfattning om god revisionssed (FARs samlingsvolym II, 2004). FAR är 

medlemmar i IFAC och har för att kunna möta den internationella harmoniseringen tagit fram 

RS. RS bygger på ISA och är med undantag för vissa tillägg en översättning av dessa 

standarder. Enligt Malmeby och Brännström (2004 i RS, 2004) så anger RS hur en revision 

ska planeras, genomföras och avrapporteras. Reglerna är detaljerade och beskrivningar av god 

revisionssed har anpassats till nya krav och förutsättningar. RS är enligt FAR avsedd att ge 

trovärdighet åt ett företags finansiella information i den alltmer internationella och komplexa 

affärsvärlden som Sverige lever i. (RS, 2004a) 

                                                 
38 Exempel på sådana skandaler under 2000-talet är till exempel Parmalatskandalen och Enronskandalen. 
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5 Revisionen, samhället och revisionskraven 
I detta kapitel behandlas den första delen av den empiri som framkommit vid studiens 

intervjuer. Reflektioner kring revisionens syfte och mål, revisionens intressenter, revisionens 

omfattning i mindre aktiebolag samt det omgivande samhällets betydelse presenteras. Vidare 

förs en diskussion kring de krav som finns på revisionen i Sverige idag. Figur 5.1 nedan visar 

kapitlets disposition. 

 

5.1 Revisionens syfte

5 Revisionen, samhället och revisionskraven

5.2 Intressenter för revision

5.3 Intressenternas primära intresseområden

5.6 Nationella regler

5.4 Revisionens omfattning

5.5 Det omgivande samhället

5.7 Internationella regler
 

Figur 5.1: Disposition över kapitel 5 . 

 

När det i denna studie refereras till Johansson så avses Martin Johansson, VD för 

Revisorssamfundet SRS. När det refereras till Molander så avses Claes-Uno Molander, 

auktoriserad revisor vid BDO i Linköping. När det refereras till Schwertner avses Frank 

Schwertner, auktoriserad revisor vid Lindebergs Grant Thornton i Linköping. När det 

refereras till Thorell avses det Per Thorell professor i företagsrätt och som nu arbetar vid Ernst 

& Young och när det refereras till Åsell avses Bo Åsell, auktoriserad revisor vid Öhrlings 

PricewaterhouseCoopers och ledamot i FARs Revisionskommitté. 
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5.1 Revisionens syfte 

Studiens respondenter hade delvis skiljda idéer när de fick berätta vad de ansåg att syftet med 

revision var. Schwertner ansåg att syftet med revision var att skapa en god bakgrund för att 

veta vad som skrivs under när man skriver under revisionsberättelsen, då detta är ett intyg. För 

detta gäller det att ha god kontroll på företagets avlämnade material. Vidare ansåg han att 

syftet med hans jobb i allmänhet var ett annat, där slutmålet är att hjälpa företagaren och 

under tiden uppfylla lagens och omvärldens krav. Syftet med revisorer är, enligt Schwertner, 

att vara lite av ett bollplank och en coach på den ekonomiska sidan i företagen. 

 

Enligt Åsell är syftet med revisionen att företaget och tredje man skall få en kvalitetsstämpel 

på att företaget är välskött utifrån de föreskrifter som finns och att tredje män kan se att 

företaget sköter sig så de vågar låna ut och sälja till företaget. Revisionen i stort skall fastställa 

att redovisningen sker på ett regelrätt sätt så att det går att jämföra olika typer av företag med 

varandra, vilket enligt Åsell är huvudsyftet idag. Målet för revisorn är att avlämna en 

revisionsberättelse. 

 

Johansson anser i sin tur att det går att svara på frågan om syftet med revision från olika 

utgångsvinklar. Ett svar skulle kunna vara det som följer enligt revisionsstandarden, där syftet 

är att lämna en revisionsberättelse och att denna skall ge en betryggande säkerhet för att, för 

svensk del, årsredovisningen ger en rättvisande bild av företagets ställning och resultat. Detta 

är även vad Molander anser vara huvudsyftet med revision - att fastställa att den offentliga 

information som lämnas i årsredovisningen är riktigt. Även Thorell är inne på samma spår och 

menar att det övergripande syftet är att skapa trovärdighet till den information som företagen 

lämnat genom att en oberoende kraft får granska detta. Ett annat svar skulle enligt Johansson 

kunna vara att syftet med revisionen är att tillgodose olika intressenters behov av tillförlitligt 

beslutsunderlag. 

 

Thorell anser att syftet med revision är detsamma i såväl små som stora företag men att det 

saknas vissa grundläggande förutsättningar i små aktiebolag vilket gör att möjligheterna att 

skapa denna trovärdighet ser olika ut. Bland annat är det svårt att kunna hävda att det finns 

oberoende revisorer i små aktiebolag. På så sätt menar Thorell att det blir lite olika 

dimensioner på den trovärdighet som skapas i små gentemot i stora företag och att det här 
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handlar mer om att allt gått rätt till och att det är ordning och reda, vilket kan förutsättas i 

större aktiebolag. 

 

5.2 Intressenter för revision 

Schwertner ser förtagaren som huvudintressenten för revision och han anser att det är så gott 

som allas huvudintresse att det material de lämnar ifrån sig ska vara rätt och uppfylla lagens 

krav. I nästa steg ser han alla runt omkring, i första hand banker och leverantörer som vill ha 

en bild av hur företaget fungerar och slutligen ytterligare en intressentgrupp bland företagets 

kunder. Han anser att detta är huvudintressenterna och att de har intressen i bolaget.  

 

Åsell ser banker, skatteverket och ekobrottsmyndigheten som intressenter för revision. Han 

menar att då dessa är de som ofta uttalar sig om behovet av revision är det de som man först 

kommer att tänka på. Dock anser han att revisionens främsta intressent är företagarna själva 

och att de flesta företag han kommer i kontakt med vill ha revision. Detta då de anser att 

revisionen är en trygghet och en kvalitetssäkran även för dem. Åsell ser inte att någon 

intressent skulle kunna framstå som viktigare än en annan. De tre viktiga intressentgrupperna 

som tagits upp; banker, skatteverk och ekobrottsmyndighet har enligt Åsell olika 

utgångspunkter och olika krav, men alla tre anser i grunden att revisionen är viktig. 

 

Molander ser kreditgivaren som den största intressenten för revision då kapitalet är av 

avgörande betydelse för bolagen. Precis som Åsell ser Molander även staten som en potentiell 

intressent i de fall då underlag för beskattning granskas, dock står han fast vid att 

kreditgivarna är den primära intressentgruppen i just mindre företag.  

 

Johansson ser tre grupper av intressenter. En grupp är den som Schwertner och Åsell ansåg 

vara den viktigaste, det vill säga företagen eller företagarna själva. Här anser visserligen 

Johansson att det snarare är så att man har ett behov av själva revisorn än av revisionen i sig 

om man tittar på de allra minsta företagen och att det är först när företagen växer, och får fler 

anställda eller kompanjoner, som kontrollbehovet växer utifrån företagarnas eget perspektiv. 

Nästa grupp av intressenter Johansson anger är en grupp som uppmärksammats av samtliga 

respondenter, kreditgivarna. Bland kreditgivarna ses intressenter i bland annat leasingbolag, 

bankväsende och leverantörer. Leverantörer är enligt Johansson en väldigt stor kreditgivare 

och de är även, enligt honom, den grupp som normalt har sämst säkerhet i de mindre 
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aktiebolagen. Den tredje gruppen som Johansson ser är samhällsgruppen, vilken innefattar 

skattemyndigheter och även brottsbekämpning eller framförallt brottsförebyggande. Till 

skillnad från i större aktiebolag ser han att intressenter i form av en bredare aktieägarkrets, 

finansmarknad och aktieanalytiker faller bort i de mindre företagen. I företag utan anställda, 

kan självklart heller inte anställda ses som intressenter, men finns anställda så kan dessa ses 

som intressenter även i små bolag. Han tror dessutom att mindre aktiebolag är mindre 

intressanta för exempelvis kommuner än större företag är.  

 

Även Thorell ser skattemyndigheter såväl som banker och finansiärer som viktiga 

intressenter. Den primära intressenten, och den som revisionen i första hand upprättas för, är 

enligt Thorell skattemyndigheten. Banker och andra finansiärer är positiva till revision, men 

han menar att det inte är helt bevisat att de faktiskt använder sig av den. Han tror dock inte att 

det är omöjligt att de skulle kunna tänka sig andra mer ändamålsinriktade typer av 

granskningar. Vad gäller leverantörer menar Thorell att de har en relativt begränsad nytta av 

revisionen och att de i själva verket inte bryr sig så mycket om årsredovisningarna.  

 

5.3 Intressenternas primära intresseområden 

Den intressent som sågs som primär av Schwertner var som nämnts ovan, företagsägaren. 

Schwertner kan dock inte se att någon del av revisionen skulle vara speciellt viktig utan anser 

att hela paketet behövs. Dock nämner han intresset av att balans- och resultaträkningen är rätt 

redovisad i årsredovisningen och att årsredovisningen uppfyller lagens krav. Noterna är 

endast intressanta om någon vill göra en analys av företaget och Schwertner ställer sig 

frågande till hur ofta detta sker. Han anser att ett bättre system vore att kunden skulle behöva 

lämna dessa uppgifter endast i de fall en intressent, i form av en kund eller en bank, specifikt 

efterfrågade dem. 

 

”Nu måste allt det här tas fram, varje år, oavsett om någon tittar på det, det vet vi 

ju inte.”  

(Schwertner, Linköping 2005-11-30) 

 

Den seriösa företagaren jobbar enligt Schwertner ständigt med problem och hans målsättning 

är att komma till ett bättre resultat hela tiden. 
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Åsell anser att det går att ifrågasätta de mindre aktiebolagens behov av förvaltningsrevision i 

de situationer då ägaren och ledningen är densamma och företagaren skulle skada sig själv 

genom att skada aktiebolaget. Dock kan detta vara något som intressenterna i företagets 

omgivning är intresserade av. 

 

Johansson anser, som tidigare nämnts, att revisionen som sådan blir mer intressant när 

företaget består av fler kompanjoner och när det omfattar anställda. Dock kan företagaren ha 

behov av revision i förhållande till de andra intressentgrupperna. Molander menar att 

exempelvis banker gärna vill titta på betalningsförmåga på lite längre sikt och 

årsredovisningen består av historiska siffror, vilket således inte ger så mycket. Han tror inte 

att någon del av revisionen ses som mer intressant än en annan. 

 

Thorell menar att huvudägaren i första hand är intresserad av att skatten blir rätt och att det är 

viktigare för denna att skatten är rätt än att redovisningen i sig är rätt. Det viktigaste för övriga 

intressenter i bolaget, som exempelvis banker, tror Thorell är att få kvitto på att det är ordning 

och reda i bolaget, till skillnad från i det stora aktiebolag där det viktigaste är att alla 

komplexa transaktioner är redovisade på ett rättvisande sätt. Viktig blir således att 

affärshändelserna blivit registrerade och att periodiseringarna är någorlunda rätt. 

 

5.4 Revisionens omfattning 

Schwertner berättar att han tror att det är väldigt ovanligt med variation i själva utformningen 

av granskning i mindre aktiebolag idag. Revisorerna utgår i de flesta fall från de 

rekommendationer som finns och sen, beroende på vad de hittar i sin granskning, utökar eller 

drar ned på olika delar av denna. Schwertner anser att vad som ingår i god revisionssed är 

omfattande och att det varierar med tiden och om revisorn har en god inblick i ett företag och 

en öppen relation med företagsledaren så kan revisionen varieras i stor utsträckning och ändå 

ge en god bild av företaget utan att alla granskningsplaner och rekommendationer följs till 

hundra procent. Om revisorn sätter sig ner och pratar några timmar med företagsledaren 

menar Schwertner att det mesta som är specifikt för just det året kommer fram. Att för den 

lilla företagaren bena upp förvaltningsrevisionen, internkontrollen och substansgranskningen, 

anser Schwertner bara får företagaren att tröttna. Istället anser Schwertner att revisorn skall 

satsa på en rejäl intervju med företagsledaren. Detta lägger en bra grund för hur urvalet i den 

fortsatta granskningen sedan skall gå till.  Detta ser Schwertner som en öppning som 
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underlättar gentemot hur det ser ut idag när revisionen har ett planeringsstadium där 

planeringen skall ske innan revisorn åkt till företaget, grundat på de historiska baskunskaper 

som finns.  

 

”Vi har ju hela tiden prispressen på oss också. Vi ska ju till en så billig penning 

som möjligt kunna skaffa oss en bild av företaget och räkenskaperna och att de är 

rätt redovisade.”  

(Schwertner, Linköping 2005-11-30) 

 

Att kunna dra någon gräns för när kostnaden överstiger nyttan eller för vilka delar av 

revisionen som kostnaden överstiger nyttan anser Schwertner är svårt. Han har svårt att se hur 

man skulle kunna räkna på detta och menar att en väl genomgången årsredovisning kan ha 

olika värde vid olika tidpunkter.  

 

”I ett företag där ingenting händer ett år, då är det ju knappt någon som tittar i 

den. Men efter tre år kanske det är meningen att det ska ske en investering. Då 

kommer ett antal intressenter att titta på historiken. Det är ju klart att nyttan med 

det där året som det inte var någon nytta med då, är ju väldigt svår att värdera.” 

 (Schwertner, Linköping 2005-11-30) 

 

Schwertner anser vidare att en viss minimikostnad bör revisionen alltid vara värd och att det 

alltid finns något för alla parter, även för företagaren, som är till nytta i revisionen. För mindre 

aktiebolag tror Schwertner att kostnaden för revisionen kan ligga i intervallet 10 000-50 000 

kronor och detta anser han inte vara någon större kostnad för att vara övertygad om att 

redovisningen är korrekt. Återigen betonar Schwertner att en stor del av revisionen och 

möjligheten till kostnadsbesparingar ligger i att, i ett första läge, ha omfattande diskussioner 

med företagsledare eller ekonomichefer, då det är där bedömningen görs om hur och vilka 

delar som bör granskas senare.  

 

Molander tror att då kreditgivarna är den dominerande intressenten kommer det även utan 

revisionsplikt bli någon typ av krav på bolaget antingen i form av revision eller av något annat 

typ av intyg för att få lån, och att kostnaden således inte skulle minska. Endast företag som 

inte är i behov av kreditgivare skulle ha något att vinna på ett sådant system. För andra anser 
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han att nyttan med en kontinuerlig revision bidrar till att göra företagen bättre och att även 

revisionen blir säkrare på detta sätt. 

 

Johansson menar att det redan idag finns skillnader i redovisningsregler som slår igenom även 

på revisionen. Vad gäller förvaltningsrevisionen blir den del som omfattar minoritetsregler 

ointressanta när det inte finns någon aktieägarminoritet. Dessutom menar han att en del av 

formaliareglerna kring hur aktiebolags drivs är dispositiva och att dessa ändå inte följs på 

samma sätt i mindre bolag då ägarna är överens om detta. På så vis kan revisionen få en annan 

omfattning såväl som en annan inriktning. Även granskning av intern kontroll blir överflödig 

då många små företag utmärks av att de inte har någon formaliserad intern kontroll och att det 

således inte finns något att granska. Vidare menar Johansson att de regelsystem som först och 

främst bör förenklas är de som kostar mest och detta är inte revisionsregler utan regelsystem 

kring redovisningen. Exempelvis anser han att det går att ställa sig frågan om notapparaten 

överhuvudtaget fyller någon funktion i mindre företag då det inte verkar som om någon av 

intressenterna använder dessa uppgifter.  

 

5.5 Det omgivande samhället 

Schwertner ansåg vid sin intervju att hela revisionen var viktig för företagsägaren, företagen 

och dess ägare. Något han betonade var dock att intresset av att årsredovisningen uppfyllde de 

krav som lagen ställer på det som är sammanställt för att kunna uppnå en jämförbarhet mellan 

företagen som lämnar årsredovisningar. Schwertner ställde sig dock tveksam till om alla delar 

är meningsfulla för mindre aktiebolag och dess intressenter. Vidare betonade Schwertner att 

det är mycket ovanligt med variation i själva utformningen av granskningen. Dock talade han 

om den stora bredden i begreppet god revisionssed och hur detta varierar med tiden. 

 

Åsell berättar vidare att det finns två länder som är relativt lika Sverige i struktur, dessa länder 

är Kanada och Sydafrika. I Kanada togs revisionsplikten bort för några år sedan men nu pågår 

en diskussion om att återinföra den. De skillnader i struktur, olika skatte- och 

redovisningssystem och så vidare som finns gör det svårt att jämföra Sverige med andra 

länder. Att något fungerat i andra länder innebär inte att det behöver fungera här då kriterierna 

som påverkar revisionen ser olika ut. Åsell ser det inte som att ett alternativ att slopa 

förvaltningsrevisionen. Han menar att detta är en svensk företeelse och att vi är vana med den 

nu. 
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Thorell berättar om det kompakta motståndet mot förenklingar för mindre bolag som finns. 

Ett utmärkt exempel på ett område där det är fullkomligt omöjligt politiskt är skatteområdet. 

Här skall de regler som konstrueras vara rättvisa vilket resulterar i att de blir fruktansvärt 

komplexa. I alla sammanhang som Thorell har varit med och arbetat fram förslag på 

förenklingar har de aldrig vunnit något gehör. Han har också noterat att inga ordenliga 

utredningar gjorts på vad revisionsplikten har att tillföra. Att tillföra regleringar i tro om att 

det ska tillföra något kan han gå med på, men menar att man också måste följa upp dessa och 

det har inte gjorts i Sverige. Detta är enligt honom ett praktexempel på hur det inte får gå till. 

Han menar också att det är dags för företagen att fundera på vilken hjälp de behöver. Som det 

är i dagsläget skall alla i samhället ha en akademisk examen och i takt med att kraven skruvas 

upp ökar också kostnaden.  

 

”Så det gäller ju att hitta någon lämplig utbildningsnivå för att få in rätt typer av 

folk som gör de här jobben. Har man då lagstadgad revisionsplikt och bara 

skruvar upp kraven hela tiden så kan man ju ifrågasätta om inte detta blir lite 

onödigt dyrt.”  

(Thorell, Stockholm 2005-12-07) 

 

5.6 Nationella regler 

De förslag de olika respondenter själva hade för att kunna förenkla revisionen för mindre 

aktiebolag var ungefär överensstämmande, men förslagen lades fram på olika sätt och olika 

detaljförändringar angavs. 

 

Thorell anser att det bara borde finnas en enda kategori av revisorer, då han inte kan se att det 

egentligen finns ett behov för flera. Intressenterna bryr sig troligtvis inte om ifall en revisor är 

godkänd eller auktoriserad, så enligt hans mening är den här typen av regleringar helt 

meningslösa. Då han som ”van” regeltolkare har ägnat timmar åt att försöka förstå vad som 

egentligen skiljer dessa revisorer åt så anser han att det har gått för långt. Thorell anser även 

att granskningsinsatsen är beroende av hur det underliggande regelverket är uppbyggt.  
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”Har man en helt onödig komplexitet i redovisningskraven, så blir ju 

granskningen helt onödigt komplex och extra dyr.”  

(Thorell, Stockholm 2005-12-07).  

 

I övrigt är hans grundinställning att revision inte behövs i mindre aktiebolag, då den är 

felriktad. Det är dock möjligt att någon annan typ av granskning kan behövas, till exempel i 

form av att en person verifierar att de uppgifter som lämnas till skattemyndigheten är riktiga. 

Detta grundas på förutsättningen att skattemyndigheten är den främsta användaren av 

revisionen. På så vis menar Thorell att man även skulle kunna slippa problematiken kring 

oberoendefrågor. 

 

Åsell anser att reglerna för vad en revisor får göra i ett bolag borde utvecklas till att revisorn 

tillåts att göra mer i mindre aktiebolag. I dagsläget får exempelvis inte revisorn upprätta både 

bolagsredovisningen och genomföra revisionen, vilket skulle kunna ifrågasättas. För ett 

mindre företag är revisorn enligt Åsell väldigt viktig, eftersom den fungerar som företagets 

rådgivare. Den framstår även som företagets bästa tänkbara rådgivare då det är revisorn som 

har bäst insikt, mest kunskap om företaget och att denne kan se det som kan komma att bli 

problem.  

 

Schwertner ställer sig tveksam till om alla krav som finns idag på hur en årsredovisning ska 

upprättas är meningsfulla för företaget och dess intressenter. Speciellt frågande ställer han sig 

till ett antal noter som kanske inte har någon större betydelse. Detta då huvudsyftet med 

årsredovisning i mindre företag är att veta vilka siffror som stämmer och för detta borde det 

räcka med balans- och resultaträkning. Annars anser han att de lagar som behandlar 

revisionen är väl genomgångna och kan inte se att någon lag bör tas bort. Han vet att lagarna 

måste följas och har således inte funderat på vilka lagar som skulle kunna tas bort. Han anser 

dock att det säkert finns vissa lagar som är mindre meningsfulla än andra. 

 

5.7 Internationella regler 

RS är en anpassning till de internationella revisionsreglerna och bygger på IFACs 

revisionsstandarder ISA och anger, som tidigare har nämnts, hur en revision ska planeras, 

genomföras och avrapporteras.  
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Av SOU 1995:44 (s214) framgår att:  

 

”Att revisionen enligt 10 kap. 7§39 skall utföras enligt god revisionssed ger 

utrymme för att låta den få växlande omfattning efter förhållandena i de bolag 

som granskas”.  

 

Molander anser att detta utrymme utnyttjades innan RS infördes, men att det nu inte ges 

samma möjlighet i RS längre. Däremot kommer branschen troligtvis att anpassa sig efter de 

regler som RS ger och försöka se de möjligheter som kan finnas för att kunna underlätta 

revisionen för mindre bolag. Idag anser han inte att branschen har kommit så långt utan att 

den befinner sig någonstans mittemellan för vilka revisionsstandarder som måste följas och 

hur de kan anpassas för mindre bolag. Schwertner säger att ska man följa 

intresseorganisationernas alla riktlinjer finns det ett väldigt utrymme att styra revisionens 

omfattning. Han själv tror däremot, vilket tidigare nämnts, att det är väldigt ovanligt att ha så 

stor variation i själva utformningen av granskningen. Han anser att revisorerna utgår från de 

rekommendationer som finns och sedan, beroende på vad de ser vid sin granskning, så ökar de 

ut eller tar bort delar av granskningen. Schwertner ställer sig dock frågande till om det är det 

som SOUn menar med ”växlande omfattning”. Han vill hellre tolka den som att om revisorn 

har en god inblick i bolaget och en öppen relation med företagsledaren så kan revisorn variera 

sin granskning och ändå få en god bild av företaget. Detta trots att revisorn då kanske inte 

följer alla granskningsplaner och rekommendationer som finns. 

 

Sedan RS infördes anser Molander att regelverket har blivit mer detaljerat och mera styrt än 

tidigare, då FARs revisionsprocess styrde. Även Johansson anser att revisionsstandarderna är 

väldigt formella och formstyrda och att det inom dessa regler helt klart finns utrymme för 

förenklingar, som skulle kunna underlätta i revisionen för mindre bolag. Genom de 

detaljerade reglerna anser Molander att dokumentationskraven har ökat och det har bidragit 

till högre kostnader. Innan RS infördes fanns det mer ”svängrum” (Molander, Linköping 

2005-12-08) att anpassa god revisionssed till, nu känns det istället som att begreppet blivit för 

stort för mindre företag. Dessutom tar RS inte någon hänsyn till mindre företag utan små och 

stora bolag behandlas lika och det är en nackdel för de mindre bolagen, enligt Molander. För 

att kunna göra reglerna enklare borde det enligt Johansson finnas en tydligare uppdelning av 

                                                 
39 Här avses 10 kap. 7§ ABL. 
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reglerna för små och stora bolag, vilket medför att vissa regler troligtvis kan tas bort helt för 

de mindre företagen. Åsell däremot anser att om revisorn följer de regler som finns i RS så 

kan revisionen ske i den omfattning som krävs för varje enskilt bolag. Revisorn kan planera 

sin revision utifrån de risker som finns i bolaget och går ned på det djup som krävs, även 

enligt de regler som finns i RS. Däremot poängterar Åsell att RS kan komma att bli tuffare, 

vilket skulle kunna försvåra revisionen i mindre bolag. 

 

Schwertner efterfrågar mer frihet i reglerna för revisionen beroende på vad som har hänt i 

företaget under året. Revisionen borde inledas med mer samtalstid med företagsledaren där 

företagets historik och framtidsplaner kunde diskuteras, alltså väsentliga händelser under, före 

och efter räkenskapsåret. Detta skulle kunna vara ett sätt att se var eventuella problem finns i 

företaget, vilket gör att en tydligare öppning ges för var den mesta rådgivningen behövs. 

Schwertner hävdar att det finns en liten antydan till denna typ av inledande samtal han 

eftersträvar i RS, där det står att ”en övergripande genomgång förordas” (Schwertner, 

Linköping 2005-11-30). Han säger dock att det kan finnas olika tolkningar av vad som menas 

med denna genomgång och det är olika hur revisorerna väljer att arbeta för att kunna skapa en 

bild av företaget och dess räkenskaper. 

 

Thorell ser just den internationella harmoniseringen som en orsak till att revisionsplikten blir 

ett problem. Såväl revisionsregler som andra regler som ska tillämpas i små aktiebolag i 

Sverige är internationellt drivna utifrån storföretagen. I de flesta andra länder finns inte 

revisionsplikt och dessa regler skapas således utifrån storföretagens förutsättningar och blir 

omöjliga att tillämpa i små bolag på ett bra sätt. Han menar att detta aldrig kommer att 

fungera och att RS är ett utmärkt exempel på den överreglering som sker av små bolag.
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6 Förenklingsmöjligheter 
I detta kapitel presenteras andra delen av studiens empiri. Vid vår litteraturstudie har vi 

kommit i kontakt med ett flertal artiklar som förordat förenkling av revisionen i mindre 

aktiebolag. Hur denna förenkling skulle kunna se ut har dock endast behandlats i ett fåtal 

artiklar. De alternativ som ses till förenkling har heller inte behandlats särskilt ingående. 

Nedan följer ett antal alternativ som identifierats genom litteraturstudier samt de reflektioner 

kring alternativen som kommit fram vid studiens intervjuer. I figur 6.1 nedan illustreras 

kapitlets disposition. 

6. Förenklingsmöjligheter

6.1 Ett tyskt alternativ

6.2 Revisorsintyg – det engelska 
och det amerikanska alternativet

6.3 Datorstödd revision –
Hans Sjölunds alternativ

6.4 AB-Light – alternativet 
med en ny bolagsform

6.5 Alternativet att slopa
förvaltningsrevision

6.6 Förenklad revision genom
förenklad redovisning

 

Figur 6.1: Disposition över kapitel 6  

 

6.1 Ett tyskt alternativ  

6.1.1 Förslaget 

I Tyskland finns ingen revisionsplikt eller något krav på revisor för små företag. Ofta anlitas 

dock i företag, som i likhet med svenska aktiebolag har begränsat ägaransvar, en 

Wirtschaftsprüfer eller en Steuerberater, det vill säga en revisor eller en licensierad 

skatterådgivare. Istället för en revisionsberättelse lämnar antingen revisorn eller 

skatterådgivaren ett utlåtande om omfattningen av den bokföringskontroll som har skett. Den 

stora skillnaden från den revision som en svensk revisor idag utför i mindre aktiebolag är att 

den svenske revisorns arbete omfattas av en internationell revisionsstandard. (Fritzell och 
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Morander, 2005) En sådan modell som den som används i Tyskland skulle kunna utgöra ett 

alternativ till förenklad revision genom att kravet på utlåtande om bokföringskontrollen 

gjordes obligatorisk. 

 

6.1.2 Respondenternas syn på förslaget 

Vid intervjun med Molander framkom att han skulle kunna tänka sig att det tyska alternativet 

skulle kunna användas i Sverige, men att det förutsätter att kontroller genomförs löpande 

under året om det skall kunna bli effektivt. Årliga kontroller måste genomföras kontinuerligt 

då han tror att enstaka kontroller blir dyrare för företagen.  

 

Även Johansson anser att det tyska alternativet är ett tänkbart alternativ men menar att det då 

skulle innebära ett steg tillbaka för svensk revision. Steget tillbaka skulle bero på att endast 

skattemyndigheternas intresse skulle tillgodoses vid användandet av steuerberaters och det 

skulle inte vara bra ur effektivitetssynpunkt. Överlag tror dock inte Johansson på en 

jämförelse mellan Tyskland och Sverige då Tyskland exempelvis aldrig har haft någon 

revision i mindre företag och då granskningarna som genomförs av ”steuerberaters” är 

frivilliga.  

 

Thorell anser inte att Sverige behöver obligatorisk revision i mindre bolag. Även han anser 

dock att det behövs någon typ av granskning och det tyska förslaget anser han skulle kunna 

utgöra ett alternativ. Granskningen ska, enligt Thorell, vara relativt enkel och den kan 

genomföras av en trovärdig person som står under någon typ av tillsyn eller auktorisation. 

Personen ska kunna redogöra för vad som har gåtts igenom och kunna stå för att 

räkenskaperna är rätt. Thorell anser även att det här förslaget skulle minska problemet med 

revisorns krav på oberoende, som han inte tycker fungerar idag. Det skulle även vara ännu 

bättre om granskningen i sig skulle kunna vara ändamålsinriktad, en mer skräddarsydd 

produkt enligt Thorells mening. 

 

Åsell säger att om inte revisorn skall godkänna bokföringskontrollen så kan skatteverket 

själva anställa resurser för att kunna genomföra en kontroll. Om det skulle ske en förändring i 

revisionsplikten som medför att en förpliktelsekategori som skatteverket tas bort måste något 

annat göras för att säkerställa att deklarationen är okej. Det vore då rimligt att en skattekunnig 

person genomför kontrollen och den här skattekunniga personen är oftast en revisor. Åsell 

menar alltså att Steuerberatern och revisorn kan ses som samma person.   
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Schwertner anser att en sådan typ av förenkling av revisionen som detta förslag skulle 

innebära i Sverige bara ger en friskrivning av det som inte har kontrollerats och han ställer sig 

frågande till vad ett sådant arbete ger. Han menar även att då inte kontrollen är fullständig så 

kanske beloppen ändå inte är rätt och att det tar lång tid även att sammanställa vad som inte 

granskats vilket ändå innebär kostnader. Vidare anser han att det vore bättre med en kortfattad 

rapport som redogör för vad som är granskat, än en allmänt formulerad granskning där det 

inte framgår vad som är granskat. En allmänt formulerad granskningshandling anser 

Schwertner vara en helt ointressant redogörelse. 

 

6.2 Revisorsintyg – det engelska och det amerikanska alternativet 

6.2.1 Förslaget 

När revisionsplikten för mindre bolag avskaffades i England infördes samtidigt ett krav på en 

översiktlig revisorsgranskning i form av en förenklad revisionsberättelse, en så kallad 

compilation report. (Norberg och Thorell, 2005b) Detta skulle enligt exempelvis Strandin 

(1992) kunna utgöra ett alternativ till förenklad revision då han menar att intressenter i form 

av myndigheter inte är intresserade av revisionen i sig utan av att en kompetent person hjälpt 

till med bokslut och rapporter. 

 

Ett alternativ som enligt Wennberg (1994) används i USA är att använda sig av tre olika 

nivåer med olika slags revisionsberättelser; compilation report, review report och audit report. 

En compilation report innebär här en sammanställning som i princip enbart är baserad på de 

uppgifter som företagsledning och bolag har lämnat. En sådan rapport innebär sällan någon 

granskning men revisorn ansvarar för att inga uppenbara fel finns i redovisningen. En review 

report innebär ökade krav på granskning och innefattar mer analytiska procedurer för att 

skapa en grund för ett omdöme. En audit report är en fullständig revisionsberättelse och 

innebär att revisorn även granskat enligt god revisionssed. Utöver detta finns även revision 

som inte omfattar årsredovisningen utan mer specificerade delar i redovisningen – dessa 

kallas ”Agreed-Upon Procedures”. (Wennberg, 1994) 

 

Hjalmarsson och Torén (2000) har fört fram idéer om hur revisorsintyg skulle kunna utformas 

i framtiden för att bättre ligga i linje med föreskrifter från ISA och som i stort sett 

överensstämmer med den utformning som används i USA. I ISA beskrivs enligt Hjalmarson 

och Torén (2000) fyra nivåer av revisionsrelaterade tjänster; 
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• Revision (Audit) 

• Översiktlig granskning (Review) 

• Granskningsåtgärder enligt särskild överenskommelse (Agreed upon procedures)  

• Sammanställning av ekonomisk information/ redovisningsuppdrag (Compilation). 

 

Dessa nivåer omfattar olika grad av säkerhet i den granskning som har gjorts. Revision 

omfattar således hög säkerhet och en högre grad av granskning medan en översiktlig 

granskning ger medelhög säkerhet vilket innebär att inget har fått revisorn att tro att 

informationen inte upprättats i enlighet med ramverket. Granskningsåtgärder enligt särskild 

överenskommelse innebär att revisorn rapporterar de observationer som gjorts med 

utgångspunkt i de åtgärder som uppdragsgivaren kommit överens om med revisorn. I den 

lägsta säkerhetsnivån, sammanställning av ekonomisk information, granskas egentligen inte 

informationen utan revisorn är istället anlitad som redovisningsexpert. (Hjalmarsson och 

Torén, 2000) 

 

6.2.2 Respondenternas syn på förslaget 

Molander tror att risken med valmöjligheten mellan att offentliggöra en förenklad eller en 

fullständig revisionsberättelse är att det skulle kunna bildas A- och B-lag bland de företag 

som väljer och de företag som inte väljer den fullständiga revisionsberättelsen. Det vore 

istället bättre att det finns regler för vilken typ av revisionsberättelse som ska offentliggöras 

beroende på företagets storlek, så att det blir lika för alla företag inom en viss 

storlekskategori. Även om förslaget införs i sin helhet så kommer troligtvis någon intressent, 

som exempelvis kreditgivarna, att kräva att den fullständiga revisionsberättelsen genomförs 

av samtliga företag. Molander tycker inte heller att det amerikanska alternativet är något bra 

alternativ för Sverige. Han förespråkar att alla företag ska genomföra samma typ av rapport 

och inte ha en valmöjlighet. 

 

Johansson däremot kan mycket väl tänka sig det engelska alternativet och tycker inte att det 

ska uteslutas. Han ser dock två nackdelar med förslaget, där det ena är att det kan bli svårt för 

intressenten att skilja på vad som är revision och vad som är översiktlig granskning. Den 

andra svagheten är att förslaget troligtvis inte kommer att innebära någon kostnadsminskning 

för företagen. Ställer man nyttan mot kostnaden i detta förslag så talar det emot en översiktlig 
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granskning, så om Sverige ska införa något liknande så bör rapporten vara något närmare 

revisionen än vad Englands ”compilation report” var enligt Johanssons mening. Detta då 

nyttan med den reviderade informationen minskar otroligt mycket när man lägger sig på en så 

pass låg bestyrkandegrad som i England. 

 

Vad gäller det amerikanska förslaget tycker Johansson att det är svårt att se hur detta förslag 

skulle passa i Sverige då det är så stor skillnad mellan Sverige och USA. Den största 

skillnaden enligt Johansson är skadeståndsproblematiken som finns i USA, samt att kostnaden 

för revisionen i USA är mycket större än den som finns i Sverige. Kostnaden för revisionen i 

USA gör det intressant för dem att ”differentiera nivåerna på helt annat sätt än vad vi är 

vana vid” (Johansson, Stockholm 2005-12-07). En sådan differentiering skulle inte ge samma 

minskning i kostnaden för företagen vid revisionen här i Sverige, så Johansson anser att 

Sverige saknar motiv till att införa ett liknande förslag. Enligt hans uppfattning vill 

intressenterna bara ha en ”stämpel” för att räkenskaperna är okej och sedan spelar det ingen 

roll vad den stämpeln kallas för. Därför skulle det vara bättre om Sverige kunde begränsa 

bestyrkandet av räkenskaperna till vissa delar och på så sätt kunna minska revisionsinsatsen, 

men det är ju inte riktigt den ansatsen USA har. 

 

Thorell anser inte att Englands förslag skulle kunna vara ett alternativ till förenkling av 

revisionen i Sverige, ”jag tror helt enkelt att man ska utveckla något annat än revision i så 

fall.” (Thorell, Stockholm 2005-12-07). Det skulle vara bättre att sluta ”snegla” (Thorell, 

Stockholm 2005-12-07) på Englands förslag och rapportera på ett eget särskilt sätt istället. 

Han har inget konkret förslag själv, men han tycker att de två viktigaste förutsättningarna för 

förslaget är att det måste framgå av berättelsen vad som har granskats eller att det finns ett 

ramverk att relatera till. Skulle det bli en, som Thorell uttrycker det, någorlunda omfattning på 

förslaget är det lämpligt att ha det i ett separat regelverk. Om det inte skulle finnas ett 

regelverk att relatera till måste det framgå i rapporten vad som har granskats och det kan bli 

tungarbetat jämfört med om det fanns ett standardpaket att hänvisa till. Det viktigaste av allt 

anser dock Thorell är att den som granskat kan tala om vad den har granskat och att denne vet 

vad den uttalar sig om. Inte heller det amerikanska alternativet tror Thorell skulle kunna 

underlätta revisionen för små aktiebolag i Sverige. 

 

Schwertner anser att förslaget att ha tre olika nivåer på revisionsplikten skulle kunna vara en 

fördel om själva revisionsplikten i sig avskaffas. På så vis får intressenternas efterfrågan styra 
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vad som ska granskas och revisorn vet vad denne skall fokusera på samtidigt som kostnaderna 

kan hållas nere. Även utan revisionsplikt skulle banker, företagsledare och övriga intressenter 

kräva revision och mer specifikt klargöra vad de är intresserade av att få granskat. Detta 

skulle enligt Schwertner vara positivt för så väl intressenter som revisorer, då han har 

förståelse för att företagsledare i mindre aktiebolag idag inte kan se poängen i vissa delar av 

revisionen. Samtidigt betonar Schwertner att lagens krav som de ser ut idag måste följas. 

Åsell är inne på samma spår och menar att revisionsplikten skulle kunna ersättas med vad han 

kallar en revisorsplikt, vilket innebär att den obligatoriska plikten att revidera förändras och 

bli efterfrågestyrd. På så vis skulle granskningen vara obligatorisk när någon krävde detta. 

När detta har varit uppe till diskussion i bland annat FARs Revisionskommitté har 

diskussioner förts om att den som efterfrågar granskningen då, tillsammans med företaget, 

skulle kunna diskutera om en översiktlig eller full granskning skall genomföras. Åsell tror 

dock att de flesta kommer att begära en ”full audit”, vilket skulle innebära att det inte skulle 

resultera i några minskade kostnader för företagen. Att helt slopa revisionen tror Åsell skulle 

få negativa konsekvenseffekter för exempelvis skatteverket. 

 

Att endast, som i England, införa ett krav på översiktlig revisorsgranskning i form av en 

compilation report ställer sig Schwertner tveksam till. Visserligen kan en kortfattad rapport 

som redogör för det som är genomgånget vara acceptabel men han ser en risk i att det skulle 

kunna bli som i Tyskland där rapporten enligt Schwertner mer blir en friskrivning av allt som 

revisorn inte granskat. Att sammanställa vad som inte granskats är tidskrävande och allmänt 

formulerade granskningshandlingar är ointressanta. Återigen förordar han istället modellen att 

klart specificera vad som skall kontrolleras och fokusera på detta. 

 

Molander ser ett problem med den efterfrågestyrda typ av revision som exempelvis 

Schwertner och Åsell förordar, då han tror att det kan bli problematiskt att i efterhand komma 

in och revidera för flera tidigare år då det kommer att efterfrågas. En aspekt är den 

kostnadsmässiga och troligtvis är den lättare att hantera för företaget om revideringen sker 

löpande som nu. Johansson har visserligen vissa sympatier med förslaget om efterfrågestyrd 

revision men ser en svaghet i att ökad frivillighet också ställer väldigt höga krav på 

intressenterna att kunna bestämma och beställa rätt revision. En bättre väg att gå vore att 

skapa standardiserade produkter som intressenterna får vara med att utveckla och som sedan 

kan efterfrågas. På så vis skulle varje enskild intressent slippa fundera på vad som krävs i 

varje specifik situation. Han tror att det blir svårt om inte någon typ av standard finns i botten. 
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6.3 Datorstödd revision – Hans Sjölunds alternativ 

6.3.1 Förslaget 

Ett förslag till förenkling som förordas av Hans Sjölund (2003) är en datorstödd revision. Han 

menar att även mindre aktiebolag har tillgång till bra standardsystem för redovisning vilket 

ger möjligheter till förenkling vid revisionen. Revisionen kan enligt Sjölund (2003) ske till 

högre kvalitet och på kortare tid om vi använder de unika svenska möjligheter som SIE 

(Standard Import- och Exportfiler)40 och BAS41 ger. Han menar att det med ett sådant 

datorstöd går att vaska fram de verifikat eller transaktioner som är värda att granska närmare. 

Urvalet skulle ske av transaktioner som på något sätt är avvikande eller speciellt viktiga. På så 

vis menar Sjölund (2003) att revisionsbevisen skulle bli både starka och dokumenterade. 

Revideringen av årsredovisningen skulle på detta sätt kunna ske på 20 procent av tiden menar 

Sjölund (2005). På samma sätt skulle även Skatteverkets inkomster kunna säkerställas då 

verifikaten lätt kan testas. (Sjölund, 2005) 

 

Sjölund (2003) skriver vidare i sin artikel om kravet på att revisorn skall förstå företagets 

verksamhet och miljö. Han menar att småföretags verksamheter och miljö i regel är enkla och 

okomplicerade och att detta således inte kräver några betydande utredningar. Utöver förslaget 

om att revisionen skall vara datorstödd förordar Sjölund (2005) att enmansbolag bör hjälpas 

att byta företagsform till enskild firma, vilket han menar innebär skattefördelar och andra 

möjligheter att finansiera tillväxten. 
  

6.3.2 Respondenternas syn på förslaget 

Molander anser att Hans Sjölunds förslag om datorstödd revision framstår som lite för enkelt 

gentemot vad det i själva verket är och att det egentligen inte kan förenkla revisionen för 

mindre aktiebolag mer än idag. BDO Nordic AB använder själva ett datorprogram för bland 

annat transaktionsanalyser och för att kunna se alla transaktioner som gjorts i ett företag. Trots 

att denna typ av program skulle kunna utvecklas och användas i större utsträckning som 

hjälpmedel så tror han inte på att använda det mer vid revisionen eftersom programmet inte 

kan dra de slutsatser som krävs. 

  

                                                 
40 SIE är en standard för att utbyta huvudboksinformation och innehåller det in- och utgående saldot för varje 
konto. (Sjölund, 2003) 
41 BAS gör enligt Sjölund (2003) det möjligt att snabbt klientanpassa registreringsanalysens frågor i 
revisionsverktygen. 
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Datorstödd revision är enligt Johansson som han uttrycker det ”the easy way out” (Johansson, 

Stockholm, 2005-12-07). Om tekniken utnyttjas så finns det potential att kunna minska 

kostnaderna för revisionen. Däremot är inte besparingen så stor som Sjölund påstår anser 

Johansson. Sjölunds metod anser han har två stora svagheter och den första är att  

 

”den bygger på att man bara kan granska det som finns i systemen och RS har ju 

även till syfte att täcka det som inte finns i systemen, exempelvis kan inte metoden 

svara på om alla fakturor är redovisade.”  

(Johansson, Stockholm 2005-12-07)  

 

Den andra svagheten är att intressenterna ofta är intresserade av att revisorn har sett att 

påstådda tillgångar faktiskt existerar, vilket inte datorprogrammen kan bevisa.   

 

Thorell tycker att förslaget verkar lockande, ”med tanke på hur enkelt det verkar vara” 

(Thorell, Stockholm 2005-12-07). Han anser att baskontoplanens standardisering underlättar 

hanteringen av revisionen, men är ändå tveksam till att det i framtiden skulle vara ett bra sätt. 

Troligtvis kommer skatteverket att ha starka åsikter om hur kontona ska se ut, då systemet 

även skall användas för att säkerställa deras inkomster, så inledningsvis skulle denna metod 

fungera men det blir sannolikt problem avslutningsvis. Thorell tror dock mer på att ta fram en 

annan inriktning på granskningen och inte kalla det revision, vilket han nämnt tidigare. Han 

anser inte att man ska behålla beteckningen revision och fylla den med ett annat innehåll. 

 

Åsell berättar att den datorstödda revisionen redan finns och används idag och att de på 

Öhrlings PricewaterhouseCoopers arbetar en hel del med de program som Hans Sjölund har 

varit med och utvecklat. Programmen är bra, men de täcker inte in helheten med revisionen. 

Revisionen innehåller inte bara genomförandeprocessen utan även planering och diskussioner 

med företaget, vilket inte dessa datorprogram kan ersätta. Även om datorprogrammen bara 

kan genomföra en liten del av revisionen så tycker Åsell att den datorstödda versionen av 

revision bör fortsätta att utvecklas. 

 

Schwertner tror att det går att utföra revisionen genom datorstöd. Dock är det viktigt att 

komma ihåg att det är en jämförelse utav det material som är bokfört som genomförs. Datorn 

kan inte genomföra en kontroll av att exempelvis summorna har hamnat på rätt konto, men 

det kan vara användbart för att kunna ta fram exempelvis jämförelsetal. Dock anser 
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Schwertner att datorstödd revision medför ett stort utbildningsbehov på alla revisionsbyråer 

för att revisorerna ska kunna använda programmen rätt och för att de ska veta hur det som tas 

fram ur programmen kan användas. Hans erfarenhet av datorstödd revision är att den är bra 

och att det är enkelt att få fram uppgifter, men att det sedan krävs en förmåga av den som gör 

analysen att denne vet vad som tagits fram av datorprogrammet.  

 

”Du kan få fram precis vad som helst men har du ställt fel fråga då väljer den ju 

ut fel.” 

 (Schwertner, Linköping 2005-11-30).  

 

De reaktioner som Schwertner har tagit del av angående datorstödd revision från äldre 

medarbetare är att de inte tror att det kan ge något, men han tror att det även kan vara ett 

försvar från deras sida då de inte vill lära sig. Följaktligen tror Schwertner på modellen att 

använda datorstödd revision, men att det kommer att ta lång tid innan medarbetarna behärskar 

formen för att kunna erhålla full nytta av den datorstödda revisionen. 
 

Hans Sjölund kom också med ett förslag på att hjälpa enmansbolag att byta företagsform till 

enskild firma. Detta ansåg de flesta av våra respondenter inte leda till någon förenkling för de 

mindre aktiebolagen. Molander tycker inte att det skulle vara en bra lösning, han ansåg att de 

som valt bolagsformen aktiebolag har gjort det för att känna sig mer trygga och säkra i den 

bolagsformen jämfört med andra. Ägarna kan, enligt Molander, bland annat känna sig säkrare 

då de kan ses som anställda i bolaget och därmed ta ut lön och genom att bolaget betalar 

sociala avgifter vilket inte fungerar på samma sätt i andra typer av bolagsformer. 

 

Thorell tror det finns ett intresse från både företagare och intressenter att ha någon form av 

aktiebolagsform. I den bolagsformen finns det helt andra krav jämfört med andra 

bolagsformer, som exempelvis att kunna skilja på vad som är firmans pengar och vad som är 

privata pengar, vilket underlättar för alla inblandade. Dessutom kan det vara bra för 

småföretagare att leva under regler som är tämligen fasta. Möjligtvis skulle det kunna 

underlätta skattemässigt om ett byte från aktiebolag till enskild firma skulle ske. Han nämner 

dock inget om att nya regler bör skapas för att underlätta någon övergång eller att fler 

bolagsformer skapas, utan vill hellre att det finns färre alternativ av bolagsformer att välja 

bland och mer ”raka rör” (Thorell, Stockholm 2005-12-07) för vad som gäller för varje 

alternativ. 
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Åsell anser inte att de bolagsformer där det ingår personligt ansvar, som exempelvis 

handelsbolag och enskild firma, är tillräckligt bra. Han anser dessutom att dessa bolagsformer 

har relativt krångliga regler vad gäller beskattning. Han ställer sig dock frågande till om det 

egentligen kommer att innebära någon förändring, intressenterna kommer troligtvis även i 

denna företagsform att efterfråga någon form av kontroll utav risk. Schwertner tror att de 

mindre företagen upplever företagsformen enskild firma som svårare, framförallt vad det 

gäller skatter och avgifter, men även när de tar steget att anställa personal.  

 

Johansson anser, till skillnad från de andra respondenterna, att hjälp till ett byte från 

bolagsformen aktiebolag till enskild firma är ett bra förslag. Det måste vara lättare att gå ur 

aktiebolagsformen för att ge företagarna möjligheten att driva sin verksamhet i den 

bolagsform som passar dem bäst. Dock anser han att det mycket väl kan finnas motiv att 

bedriva verksamheten i aktiebolagsform, bland annat beroende på att detta ger en seriositet åt 

företaget. Denna seriositet är kopplad till revisionen och då går det inte att ta bort revisionen 

för då minskar också poängen med att driva verksamheten i denna företagsform. 

 

6.4 AB-Light – alternativet med en ny bolagsform 

6.4.1 Förslaget 

Ett alternativ som enligt bland annat Leif Lundqvist (2005) skulle underlätta revisionen i 

mindre verksamheter är införandet av en ny bolagsform som han valt att kalla ”AB-Light”. 

Han menar att ABL främst är skriven för större verksamheter med många ägare och där dessa 

ägare endast vill ansvara med det kapital de satsat. Kapitalkravet är enligt Lundqvist (2005) 

för lågt satt vilket innebär att verksamheter som inte ser ut på detta sätt ändå väljer aktiebolag 

som verksamhetsform. 

 

Lundqvist (2005) menar att i verksamheter med begränsat personligt ansvar är befogat att 

behöva underkasta sig den typ av granskning som revisionen innebär. Att låta företagen slippa 

denna granskning skulle kunna drabba exempelvis leverantörer menar Lundqvist (2005). 

 

Hans förslag för att underlätta revision för mindre bolag är införandet av en ny bolagsform 

som fortfarande är strukturerad ungefär som aktiebolag ser ut idag, men med mer personligt 

ansvar. Därmed skulle mindre krav på revision kunna ställas på dessa företag. Detta samtidigt 
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som han förordar att kapitalkravet höjs i traditionella aktiebolag för att undvika att företag 

med färre ägare inte väljer denna verksamhetsform. (Lundqvist, 2005) 

  

6.4.2 Respondenternas syn på förslaget 

Molander tycker att en ny bolagsform som skulle kunna vara en light-version av dagens 

aktiebolag skulle vara bra om revisionsplikten skulle tas bort. Eftersom dagens aktiebolag är 

kopplat till att ägaren inte har personligt betalningsansvar så måste en förändring ske om 

ingen kontrollerar att alla räkenskaper är okej.  

  

Johansson är positiv till idén att skapa en ny bolagsform som AB-Light, men har svårt att se 

att det fyller något egentligt behov. Det kapitalkrav som gäller för aktiebolag i dag är väldigt 

väl avvägt för den typ av startkapital som normalt sätts behövs. Om det skulle vara ett lägre 

kapitalkrav i bolagsformen AB-Light så kan han inte se att något behov av den 

företagsformen finns då alternativa företagsformer redan finns. Johansson är rädd för att AB-

Light bara blir en ”papperstiger” 42(Johansson, Stockholm 2005-12-07) om den införs. Han 

ger istället ett förslag på att det, inom ramen för aktiebolagsformen, skulle kunna bildas en 

variant som skulle kunna vara ännu mera ”light” (Johansson, Stockholm 2005-12-07), men 

risken med en sådan bolagsform är enligt Johansson att det blir en form som ingen riktigt vet 

vad det är och då vill ingen ha med den att göra. 

 

Thorell tycker att idén med en mer skräddarsydd bolagsform som AB-Light är som han 

uttrycker det ”ganska trevlig” (Thorell, Stockholm 2005-12-07).  Enligt Thorell bestämde sig 

Sverige på ett tidigt stadium för att en bolagsform som AB-Light inte skulle finnas som 

alternativ för mindre bolag, trots att de flesta andra länder har det. Anledningen till att Sverige 

inte ville införa ett sådant alternativ var för att kritikerna tyckte att det inte blev någon större 

skillnad mellan bolagsformerna. Thorell anser istället att en bolagsform som är mer som en 

paketlösning skulle vara bättre. I ett sådant bolag skulle kriterierna kunna vara att ett litet 

bolag ska drivas utan personligt ansvar och med givna spelregler som förenklar för 

företagaren och för omgivningen. Det han poängterar är att det vore bättre med skräddarsydda 

lösningar för mindre bolag, som kan kopplas till storleksgränser och revision och att 

intressenterna sedan kan påverka lösningarnas utformning. Intressenterna kommer troligtvis 

                                                 
42 Papperstiger enligt www.ne.se: ”företeelse som verkar hotfull och skrämmande men i själva verket är 
harmlös: den stora armén var en ~ eftersom soldaterna var dåligt utbildade” 
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att ha åsikter om vilken kategori som de anser att företagaren bör vara, men det blir det pris 

som företagaren får betala för krediterna, menar Thorell. 

 

Vad gäller förslaget att införa en ny bolagsform med mer personligt ansvar och med färre 

regleringar, så ser Schwertner ingen vinning i ett sådant förslag. Schwertner menar att 

marknaden redan har anpassat sig och att företagaren redan idag har ett utökat personligt 

ansvar. Bankarna har idag fått mindre möjligheter till säkerhetsmassa då de endast har rätt till 

55 procent av företagsinteckningar och för att skydda sig låter bankerna istället företagare ta 

sina lån privat för sedan själva låna ut till sina egna företag. På så sätt har banken skaffat sig 

full täckning och företagsledaren har ökat personligt ansvar trots den gamla 

aktiebolagsformen. Att införa en ny företagsform menar Schwertner bara skulle leda till nya 

regler och gränsdragningar att hålla reda på. Han ser hellre att kraven ökar när företaget når en 

viss nivå, vilket sker redan idag genom annan utformning av årsredovisning och krav på 

delårsrapporter. 

 

Även Åsell betonar att han anser att aktiebolagslagen, med de utredningar som gjorts och de 

förändringar som kommer 2006 är bra. Att ändra aktiebolagslagen och bryta ut någon typ av 

RS-Light eller ABL-Light för mindre företag tror han inte på. Om något skall ändras anser 

Åsell att en ny bolagsform behövs då inte den enskilda firman eller handelsbolaget är 

tillräckligt bra på grund av personligt betalningsansvar och krångliga regler vad det gäller 

beskattning. Att luckra upp lagstiftningen tror han inte går att genomföra på något bra sätt och 

även om en helt ny bolagsform med mer personligt ansvar skulle införas är det inte är säkert 

att detta skulle medföra någon reell förändring, intressenterna kommer troligtvis ändå att 

kräva någon form av kontroll. I bolagsformer med mer personligt ansvar, såsom handelsbolag 

och enskilda firmor har ju exempelvis banken fulla säkerheter.  

 

6.5 Alternativet att slopa förvaltningsrevisionen 

6.5.1 Förslaget 

Nyquist (2005), skattejurist vid Svenskt Näringsliv, skriver i en artikel i Skattenytt att 

utgångspunkten för revisionen internationellt är att dess kärnområde är granskningen av 

företagens räkenskaper. I Sverige omfattas dock även den lagstadgade revisionen av 

förvaltningsrevision och innehållet i revisionen är detsamma såväl för stora som små 

aktiebolag. (Nyquist, 2005) Då förvaltningsrevisionen uppenbarligen inte tillämpas i stora 
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delar av världen ses även här ett alternativ till förenkling av revisionen genom ett borttagande 

av förvaltningsrevisionen. I exempelvis Tyskland får revisorn överhuvudtaget inte blanda sig i 

de frågor som en svensk förvaltningsrevision omfattar, vad som hänt i företaget framgår 

genom att revisorn lägger fram balansräkningen (Wennberg, 1988). 

 

6.5.2 Respondenternas syn på förslaget 

Schwertner upplever förvaltningsrevisionen i mindre aktiebolag som svår på så vis att det inte 

finns så mycket att ta på. Då ägaren i många fall är den som sköter allt och genom att allt är 

knutet till honom så är det lätt att dölja saker. Detta kan göra det svårt att få fram rätt 

uppgifter. Dock anser han att förvaltningsrevisionen är betydelsefull för företagets omgivning. 

Främst ser Schwertner att förvaltningsrevisionen är av intresse för utomstående intressenter, 

men han menar också att den fungerar som en väckarklocka för förtagaren som inte har tänkt 

på alla detaljer. Denna kan lära sig små kontroller som han kan göra på sig själv och på så vis 

ha nytta av. Schwertner menar vidare att huvudpunkten i revisionen är att göra en rejäl 

intervju med företagsledaren i de fall det handlar om mindre aktiebolag och skulle han få styra 

skulle en rejäl samtalstid avsättas för att med företaget kunna diskutera dess historik och 

framtidsplaner, vilket också är vad Schwertner anser att förvaltningsberättelsen skall innehålla 

såväl väsentliga händelser under, före och efter räkenskapsåret.  

 

Inte heller Åsell ser ett borttagande av förvaltningsrevisionen som ett alternativ. Visserligen 

går den att ifrågasätta i mindre aktiebolag där det kanske finns en styrelseledamot som också 

är ägare till hundra procent av företaget. Här anser han inte att nyttan med 

förvaltningsrevision är lika stor, då en ägare som i ett sådant bolag skulle skada aktiebolag 

även skulle skada sig själv som aktieägare, och kanske skulle det här kunna finnas möjligheter 

att göra den något enklare. Åsell ställer sig dock frågande till om andra intressenter skulle 

vara intresserade av en förenklad revision och han ser en svårighet i att bryta ut de mindre 

aktiebolagens regler ur ABL. Den information som återges om förvaltningen har ett samband 

med årsredovisningens olika delar, vilka revisorn ska uttala sig om, och Åsell anser att 

helheten är viktig. 

 

Molanders syn på förvaltningsrevisionen är att den är av större vikt i större företag. Han 

menar att den inte har så stor betydelse i mindre företag utan att de fel som upptäcks ofta 

upptäcks ändå genom granskningen av bokföringen, det vill säga vid redovisningsrevisionen. 
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Däremot anser han inte att kostnadsbesparingen skulle bli så stor vid borttagandet av 

förvaltningsrevisionen i mindre aktiebolag. 

 

Thorell anser att ett borttagande av förvaltningsrevisionen skulle kunna vara ett bra alternativ. 

Då han anser att revisionen i mindre aktiebolag skall avskaffas överhuvudtaget försvinner den 

automatiskt där. För såväl stora som små företag menar Thorell att det viktigaste trots allt är 

den granskning som sker av räkenskaperna och han ställer sig något kritisk till 

förvaltningsrevisionen då han inte riktigt begriper vad den leder till. Förvaltningsrevisionen är 

så luddigt formulerad att den inrymmer lite av varje och att den även innehåller delar som 

exempelvis hur man säkerställer att siffrorna är rätt ordnade i de finansiella rapporterna – det 

vill säga intern kontroll, vilket han tror är en typ av granskning som alla revisorer i länder 

världen över gör. Han menar att den svenska förvaltningsrevisionen är för vidlyftig, för 

oprecis och i princip omöjlig att beskriva i internationella sammanhang. Dessutom anser 

Thorell att han och Claes Norberg efter uppskattningar som gjorts kommit fram till att den 

faktiskt står för en rätt betydande del av kostnaden för revisionen. Han anser 

förvaltningsrevisionen vara en ”omhuldad svensk myt” (Thorell, Stockholm 2005-12-07) och 

tror att den kommer att försvinna så småningom. 

 

Även Johansson ser att ett borttagande av vissa delar av förvaltningsrevisionen bör övervägas. 

En del är ansvarsfriheten som han anser vara en väldigt svår fråga som man kan fundera på 

om den överhuvudtaget bör vara kvar. Ett annat praktexempel är det att revisorn ska granska 

skatter och avgifter, vilket han anser vara motiverat när det gäller att granska om de har 

fullgjort skyldigheten överhuvudtaget, men utöver detta skall revisorns granskning konstatera 

om skatterna är betalda i rätt tid. Johansson menar att detta kunde anses motiverat när regeln 

infördes men att den idag inte fyller någon som helst funktion då skattekontosystemet införts. 

Inte ens från skattemyndigheternas sida finns det någon efterfrågan på denna information 

enligt Johansson. Regler som de regelverk som är till för att skydda borgenärerna är väldigt 

viktiga, däremot tror han att stora förenklingar skulle kunna göras genom att göra lättnader 

när det gäller den del av revisionen som behandlar bolagens interna förhållanden Då detta inte 

påverkar de utomstående intressenterna menar Johansson att företagarna borde ha valfrihet i 

den delen. 
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6.6 Förenklad revision genom förenklad redovisning 

6.6.1 Förslaget 

Ett alternativ till förenkling av själva revisionen skulle kunna vara att i ett första steg förenkla 

redovisningen i mindre aktiebolag vilket i nästa skede skulle leda till att revisionen av dessa 

aktiebolag underlättas. I en artikel av Precht (2005) behandlas att skatteverket gärna vill 

samarbeta med landets revisorer. För att förenkla för små aktiebolag har ett förslag lämnats 

till finansdepartementet på hur en förenkling för små företag skulle kunna se ut. Förslaget ger 

en förenkling av revisionen, men är egentligen endast ett förslag på förenkling av 

redovisningen genom; (Precht, 2005) 
 

a) samordning av reglerna om avskrivning av maskiner och inventarier, 

b) samordning av reglerna om av-, ned- och uppskrivning av fastigheter, 

c) begränsning av alternativa metoder vid intäktsredovisning av pågående 

arbeten, och 

d) ett flertal beloppsbestämda undantagsregler som tar sin utgångspunkt i 

väsentlighetsprincipen. 

 

I den diskussion som sker kring revision i Wennbergs (1988) artikel, Revisor i Tyskland – och 

Sverige, behandlas också att mindre bolag här kan använda en kortare version av 

balansräkning. 

  

6.6.2 Respondenternas syn på förslaget 

Åsell anser att en förenkling av redovisningen som kan ge en förenkling av revisionen skulle 

vara bra och säger att det är sådana frågor som förenkling av redovisning, skatt och bolagsrätt 

som FAR arbetar med just nu. Han nämner några av de frågor som FAR arbetar med, 

exempelvis om lön till företagsledarens barn kan hanteras på något annat sätt eller varför de 

statistiska uppgifterna som könsfördelning av ledande befattningshavare och sjukfrånvaro 

måste redovisas. Han tycker att det finns många frågor att arbeta med inom Svenskt 

företagande, framförallt kan de statistiska uppgifterna förenklas för att underlätta företagarens 

vardag ”innan de drunknar” (Åsell, Stockholm 2005-12-01). 

 

Schwertner anser att det kan ligga något i förslaget, då det viktiga enligt hans mening är att 

veta vad som är tillgångar och skulder, intäkter och kostnader och att de har hamnat på rätt 

plats. Han ger även förslaget att kontoplanen skulle kunna förenklas så att mer nytta kan dras 
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av revision med datorstöd i framtiden. Även Molander anser att revisionen skulle kunna 

förenklas genom att redovisningen förenklas. Framförallt anser han att årsredovisningens 

tilläggsupplysningar borde förenklas för att underlätta revisionen då dessa är för komplicerade 

för mindre bolag som det är idag. 

 

Johansson anser att förenkling av revisionen genom förenkling av redovisningen är ett 

utmärkt förslag av två skäl. Den första anledningen är att det går att ifrågasätta om en del 

redovisningsregler fyller någon funktion. Den andra anledningen är att det finns möjlighet till 

verkliga kostnadsbesparingar genom detta förslag. Den stora besparingen anser Johansson 

beror på att kostnaden för redovisningen idag är ca sju till tio gånger så stor jämfört med vad 

revisionen kostar.  Om kostnaden för redovisningen kan minskas med 10 procent så ger det en 

större effekt kostnadsmässigt än om revisionskostnaderna minskas med 10 procent, vilket 

enligt Johansson innebär att hela revisionskostnaden utan tvekan kan prutas bort med en 

förenkling av redovisningsreglerna.  

 

”De förenklingarna kommer i sin tur leda till en minskad kostnad för revisionen, 

så då får man dubbel effekt kan man säga.”  

(Johansson, Stockholm 2005-12-07)  

 

Även omfånget på revisionen kommer således, enligt Johansson, att minska genom att 

redovisningen förenklas. Det handlar då inte bara om förenklingar av årsredovisningsreglerna 

utan även förenklingar av andra typer av formaliaregler som kan ifrågasättas om de i dagens 

tekniska miljö är helt gångbara. 

 

Thorell ställer sig mycket positiv till BFNs förslag att förenkla redovisningen för att kunna 

förenkla revisionen. Han tycker det är synd att förslaget inte har kommit upp tidigare, då det 

skulle vara en självklar utveckling inom redovisningen. Han tror att det beror på att 

revisorerna tidigare inte har varit positiva till någon förenkling av redovisningsreglerna, vilket 

har gjort förändringar av regelverket svårt. Det skulle krävas ett ”Alexanderhugg43” (Thorell, 

                                                 

43 Alexanderhugg enligt www.ne.se: ”Uttryck för det sätt på vilket Alexander den store skall ha löst gordiska 
knuten”. Gordiska knuten enligt www.ne.se: ”Benämning på den komplicerade surrning som förband oket med 
vagnsstången på en helig vagn i Zeustemplet i Gordion. Den som löste knuten skulle enligt spådomen bli Asiens 
härskare. Alexander den store sägs 334 f.Kr. med sitt svärd ha huggit av den, varav uttrycken "alexanderhugg" 
och "lösa den gordiska knuten" för drastiska problemlösningar.” 
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Stockholm 2005-12-07) för att kunna nå en fyrkantig och enkel lösning av 

redovisningsreglerna. Thorell vill framförallt se förändringar i de krav som finns i 

notapparaten, han ställer sig frågande till om noterna gör årsredovisningen bättre eller om de 

medför att årsredovisningen ger mer. Han anser snarare att det bara är formaliteter och att det 

skapar extra arbete. 

 

I Tyskland används en förenklad typ av balansräkning, något som respondenterna inte ansåg 

skulle leda till någon direkt förenkling i Sverige. Enligt Åsell används inte den förenklade 

resultaträkningen som finns här i Sverige i någon större utsträckning och han ställer sig därför 

tveksam till varför en förenklad balansräkning skulle användas. Han kan inte se något syfte i 

att använda en förenklad version av balansräkningen då han anser att det inte är balansräkning 

i sig som är krånglig utan snarare notapparaten. Notapparaten skulle snarare enligt Åsell 

behöva förenklas och framförallt innehålla mindre krav på de upplysningar som är 

obligatoriska. 

 

Schwertner ställer sig frågande till hur balansräkningen skulle kunna förenklas. Han tror inte 

att en förenklad balansräkning skulle kunna var till fördel för redovisningen i Sverige. Snarare 

anser Schwertner att det skulle vara ett steg tillbaka, eftersom Sverige har en väldigt god 

tradition i bokföringen och att bra rapporter redan idag tas fram. Dessutom snarare underlättar 

det revisionen om balansräkningen är uppbenad i flera delar då det medför att det blir lättare 

att följa balansposterna och kontrollera dem. Under de år som Schwertner har arbetat som 

revisor så har han inte upplevt att det svåra ligger i att ta en fram en grundläggande rapport 

som balansräkningen utan att det snarare underlättar för revisionen ju mer uppdelad en 

balanspost är. 

 

Johansson anser inte att Sverige ska importera den tyska balansräkningen rakt av, men att 

förenkla den svenska balansräkningen tror han skulle ligga i Sveriges intresse. Han tror inte 

att Sverige har ett så stort behov av det, men att det bör ingå i funderingarna för att kunna 

förenkla revisionen. Det är inte i balansräkningen de stora förändringarna kan göras utan 

problemet finns i allt som krävs utöver balans- och resultaträkningen. Johansson anser att en 

mer detaljerad balans- och resultaträkning skulle minska behovet av tilläggsupplysningar och 

det skulle ge en större ekonomisk effekt på revisionen om tilläggsupplysningarna togs bort. 
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Johansson ställer sig frågande till om stora delar av notapparaten överhuvudtaget fyller någon 

funktion i små företag, enligt hans mening så ”verkar det i vart fall inte som om någon av 

intressenterna använder uppgifterna” (Johansson, Stockholm 2005-12-07). Thorell tror inte 

att det skulle ha så stor betydelse för revisionens omfattning om en förenklad balansräkning 

infördes. Han anser att med det datorstöd som finns för balansräkningen idag så spelar det 

ingen roll. Han tror i stället, i likhet med Schwertner, att en detaljerad balansräkning snarare 

skulle underlätta för arbetet i revisionen. Däremot anser han att notapparaten är den som ger 

allt extraarbete. Så i notapparaten anser han att det finns möjligheter att spara in på kostnader i 

revisionen. 

 

Molander, anser till skillnad från de andra respondenterna, att förslaget med en förenklad 

balansräkning skulle kunna underlätta revisionen. Han anser dock att det inte är 

balansräkningen i sig som är svår utan att det är tilläggsupplysningarna som är alldeles för 

många och för krångliga för mindre bolag. Så Molander anser inte att en förenkling av själva 

balansräkningen är nödvändig utan snarare att en förenkling av tilläggsupplysningarna borde 

införas.   

 

Något som alla våra respondenter spontant kom in på, och som de ansåg skulle underlätta 

väsentligt, är behovet av lättnader i krav på tilläggsupplysningssidan. Enligt Schwertner tar 

noterna lång tid att ta fram och vissa av dem har dessutom inte någon större betydelse. När 

årsredovisningen är färdig har det redan passerat 3-6 månader och då är den information som 

finns i noterna redan inaktuellt. Dock kan noterna ge en bättre historisk bild och de kan vara 

användbara om en analys ska genomföras, men Schwertner ställer sig frågande till hur många 

som kan vara intresserade av det. Om en analys ska genomföras av exempelvis en bank så 

skulle det enligt Schwertner räcka med att den typen av information som lämnas i noterna 

istället lämnades vid det tillfället då de efterfrågades och att de då inte behövde tas fram varje 

år. Jämförelsetalen anser han istället är viktigare, eftersom de kan visa åt vilket håll företagets 

utveckling pekar. Det är vad som händer runtomkring företaget som är det intressanta enligt 

Schwertners mening och det skulle istället kunna beskrivas i förvaltningsberättelsen med egna 

ord. Dock ser inte företagarna någon vits med det, vilket han tycker är synd då 

förvaltningsberättelsen kan ses som ett gratis reklamblad. Huvudsyftet med en årsredovisning 

i SME-företag är ändå enligt Schwertner att siffrorna är rätt och att det därför egentligen bör 

räcka med en balans- och resultaträkning årligen. 
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7 Analys - revisionen, samhället och revisionskraven 
Detta är studiens första analyskapitel där revisionens syfte, intressenter för revision och 

intressenternas primära intresseområden analyseras. Även revisionens omfattning, det 

omgivande samhället analyseras vilket följs av, vilket även avslutar kapitlet, en analys av 

nationella och internationella regler. I figur 7.1 kan detta kapitels disposition läsas. 

 

7. Analys – revisionen, samhället och revisionskraven

7.1 Revisionens syfte

7.4 Revisionens omfattning

7.2 Intressenter för revision

7.3 Intressenternas primära intresseområden 

7.5 Det omgivande samhället

7.6 Nationella regler

7.7 Internationella regler

 

Figur 7.1: Disposition över kapitel 7 . 

 

7.1 Revisionens syfte 

Enligt FARs Revisionsbok (2002) definieras revision som att ”kritiskt granska, bedöma och 

uttala sig om redovisning och förvaltning”. Syftet med revision är vidare enligt SOU 1999:43 

”att öka trovärdigheten i den redovisning som företagen lämnar ut”. Internationellt är 

revisionens kärnområde granskningen av räkenskaper medan den i Sverige är mer omfattande. 

Studiens respondenter hade delvis skiljda idéer när de spontant fick berätta vad de ansåg att 

syftet med revision som sådant var. Dessa skiljda idéer kan också ha kommit att färga de 

åsikter de haft om de olika förenklingsalternativ som diskuterats. Schwertner ansåg att syftet 

med hans jobb vara att hjälpa företagaren och att under tiden uppfylla lagens och omvärldens 

krav. Åsell var mer inne på trovärdigheten och ansåg att ge företaget såväl som tredje man en 

kvalitetsstämpel så att tredje man vågar låna ut och sälja till företaget. Revisionen ska ske 
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regelrätt så att det går att jämföra olika typer av företag med varandra menar han. Både dessa 

respondenters syn omfattar att tillgodose omvärldens krav på ett eller annat sätt, vilket kan ha 

varit en bidragande orsak till att de anser att förvaltningsrevisionen bör kvarstå då den 

omvärld svenska företag befinner sig i idag förväntar sig förvaltningsrevision. 

 

Ett svar på vad syftet med revision är skulle enligt Johansson vara att syftet är att lämna en 

revisionsberättelse och att denna skall ge en betryggande säkerhet för att årsredovisningen ger 

en rättvisande bild av företagets ställning och resultat. Samtidigt menar han att ett annat svar 

skulle kunna vara att syftet med revisionen är att tillgodose olika intressenters behov av 

tillförlitligt beslutsunderlag. Även här återspeglas intressenternas behov och i de diskussioner 

som förs kring de olika förenklingsförslagen återspeglas detta ofta genom att diskussionen 

sker utifrån vad som i själva verket nyttjas av intressenter. 

 

7.2 Intressenter för revision 

Målet med revision är enligt FARs Revisionsbok (2002) att tillhandahålla beslutsunderlag för 

företagets intressenter. I diskussionen kring vilka intressenter som finns och vilka som kan 

anses vara primära och sekundära går meningarna isär. Även detta påverkar hur de olika 

respondenterna kommer att se på olika förslag. I Sverige i allmänhet, eller åtminstone i 

lagstiftningen verkar synen vara den att det etisk-normativa synsättet skall användas och att 

alla som är intressenter för revision skall få sina behov tillgodosedda oavsett hur viktiga de 

anses vara för företaget. Intressenter som identifierats i FARs Revisionsbok (2002) är 

kreditgivare, leverantörer, kunder, företagsägare, anställda, styrelse och företagsledning, stat 

och kommun. Även i den tidigare forskning som vi tagit del av hävdas att dessa grupper på ett 

eller annat sätt har intresse av revisionen. Dock ställer sig professorerna Per Thorell och Claes 

Norberg i sin studie mer tveksamma till vilken nytta de olika respondenterna i själva verket 

skall anses ha av revisionen. Ett annat synsätt som kan tillämpas är det positiva 

intressentsynsättet vilket innebär att en indelning i primära och sekundära intressenter 

framstår som mer intressant. Tabell 7.1 nedan visar en översikt över vilka intressenter som de 

olika respondenterna uppmärksammade för revision i mindre aktiebolag. 
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 Johansson Molander Schwertner Thorell Åsell 
Företagaren/ägaren X  X  X 
Banker X X X X X 
Leverantörer X  X   
Kunder X  X   
Skatteverk X X  X X 
Ekobrottsmyndighet X    X 

 

Tabell 7.1: Översikt över vilka intressenter som de olika respondenterna uppmärksammade för revision i mindre 

aktiebolag. Större X motsvarar intressenter som av denna respondent betraktas som primär . 

 

Diskussionen kring vilken gren av intressentteorin som skall tillämpas blir extra intressant i 

diskussionen kring det förslag som kom fram från respondenterna själva, förslaget att ha en 

efterfrågestyrd revision. Skulle detta förslag användas i ett samhälle med ett positivt 

intressentsynsätt skulle det innebära att intressenter som inte gynnar företaget måste skyddas 

på något sätt för att företaget, som ju faktiskt står för kostnaden för revisionen, skall tillgodose 

deras efterfrågan. Exempel på sådana grupper är till exempel skattemyndigheter och andra 

myndigheter, som i dag har tillgång till detta material genom det standardkontrakt som 

revisionen faktiskt utgör. Skulle den etisk-normativa grenen tillämpas, vilket ser ut att vara 

fallet idag, skulle det vara intressant att se hur och vad i revisionen som skulle komma att 

efterfrågas av de olika intressenterna när de själva måste be om att granskningen utförs. 

 

7.3 Intressenternas primära intresseområden 

Av intresse för vad som ska anses vara värt att revidera är också vad de potentiella 

intressenterna ser som intressant. Beroende på vilket intressentsynsätt som tillämpas kommer 

olika många av dessa behov behöva tillgodoses. Schwertner anser att hela paketet är viktigt 

för företagsägare vilket ser ut att stämma ganska väl överens med den syn FARs arbetsgrupp 

(i Diamant, 2004) har, där ägarnas intressen framstår som relativt omfattande. Johansson et al 

(1987) menar att ägaren främst är intresserad av är kapitalavkastning och bibehållet eller helst 

ökat eget kapital. För att kunna kontrollera att detta sköts på bästa sätt kan det mycket väl vara 

så att denna omfattande granskning sker. Dock nämner Schwertner speciellt intresset av att 

balans- och resultaträkningen är rätt redovisad i årsredovisningen och att årsredovisningen 

uppfyller lagens krav, vilket skulle kunna vara en effekt av att företagsägaren ofta redan har 
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omfattande kontroll över förvaltningen i mindre företag. Schwertner ställer sig även frågande 

till om alla delar som krävs enligt lag är meningsfulla. Han anser bland annat att noterna 

endast är intressanta om någon vill göra en analys av företaget vilket diskuteras under rubrik 

8.6.  

 

Johansson menar att i de allra minsta företagen är behovet av revisorn större än behovet av 

revision. Detta återspeglas delvis i de behov FARs arbetsgrupp (i Diamant, 2004) ser av 

medverkan vid utvecklandet av förbättrade interna kontrollmetoder, medverkan till utveckling 

av redovisningsmetoder, förvaltning och bokföring. Av dessa är hjälp med bokföringen något 

som det betonas att just små företag har intresse av. Johansson ser det behov av revision som 

finns i mindre aktiebolag som företagsägarnas behov i förhållande till de andra 

intressentgrupperna då de vill tillgodose dessa. I små företag ligger ofta ägar- och 

ledningsfunktionen i samma hand och enligt Johansson et al (1987) är ett av 

företagsledningens intressen mycket riktigt en avvägning av andra intressenters intressen. 

Även vid Ekeblad och Hedbergs (2005) studie ur ett ägarperspektiv har slutsatsen dragits att 

många mindre aktiebolag, trots att de inte anser att det är värt att revideras för sin egen skull 

ändå gör det för att tillgodose andra intressenters krav. 

 

7.4 Revisionens omfattning  

Revisionen innebär att revisorn skall sätta sig in i och förstå företaget och dess verksamhet för 

att granska och slutligen kunna rapportera om dess årsredovisning, bokföring och förvaltning. 

Av SOU 1995:44 framgår att revisionen, då den skall utföras enligt god revisionssed kan få 

växlande omfattning beroende på förhållandena i de företag som granskas. Schwertner 

berättar att han tror att det är väldigt ovanligt med variation i själva utformningen av 

granskning i mindre aktiebolag idag. Dock menar han att det som framkommer vid 

granskningen sedan kan styra hur omfattande olika delar av densamma blir. Vid avvägningen 

om vilken omfattning revisionen skall ha är det också intressant att väga nyttan mot kostnaden 

i en så kallad cost-benefitanalys. I mindre aktiebolag har kostnaden stor betydelse och 

Schwertner säger; 
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”Vi har ju hela tiden prispressen på oss också. Vi ska ju till en så billig penning 

som möjligt kunna skaffa oss en bild av företaget och räkenskaperna och att de är 

rätt redovisade.”  

(Schwertner, Linköping 2005-11-30)  

 

Att kunna dra någon gräns för när kostnaden överstiger nyttan anser Schwertner är svårt men 

han menar att det skulle underlätta för revisorn att satsa på en rejäl intervju med 

företagsledaren och sätta sig ner och prata några timmar då han tror att det mesta som är 

specifikt för just det året skulle komma fram då. På sätt skulle arbetet kunna bli effektivare 

och kostnaderna kunna hållas nere.  

 

Även Molanders diskussion kring revisionens omfattning utgår från aspekterna kostnad och 

nytta. Molander menar att revisionen även utan revisionsplikt antagligen skulle bli lika 

omfattande då det även i framtiden kommer att finnas krav på någon form av intyg för att 

exempelvis kunna få lån, vilket skulle leda till att kostnaderna ändå inte minskade och att 

revisionen inte blev mindre omfattande i de mindre aktiebolagen. De företag som inte är i 

behov av kreditgivare är de enda han ser skulle kunna vinna på ett sådant system. För andra 

anser han även att nyttan med just en kontinuerlig revision bidrar till att göra företagen bättre 

och granskningarna än säkrare. 

 

7.5 Det omgivande samhället 

DiMaggio och Powell (1983) talar om tre olika former av institutionell påverkan. En av dessa 

är tvingande insitutionell isomorfism vilket innebär lagar och reglers inverkan på 

organisationer genom politiska influenser och problem med legitimitet. I diskussionen kring 

revision betonade Schwertner att det var till synes mycket ovanligt med variation i själva 

utformningen av granskningen, dock talade han ändå om en stor bredd i begreppet god 

revisionssed och hur detta varierar med tiden. Utformningen i den granskning som revisionen 

utgör är beroende av de regler och standarder som finns och utgår ifrån dessa, här ser det ut 

som att de standarder som finns påverkar handlingarna på det sätt som DiMaggio och Powell 

talar om. Som tidigare diskuterats anses det ändå i SOU 1995:44 att god revisionssed lämnar 

ett utrymme för växlande omfattning beroende på förhållanden i företaget och Schwertner ser 

möjligheter till effektivisering. Att så inte sker i någon större omfattning skulle kunna vara 

följden av normativ institutionell isomorfism då de krav och värderingar som finns i 
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omgivningen förväntar sig att saker och ting skall ske på ett visst sätt. Här är det frågan om en 

handling – revision - som är till för att skapa trovärdighet och där problem med legitimitet 

skulle vara förödande. Enligt Hatch (2002) finns det två huvudsakliga sätt på vilket 

omgivningen ställer krav på organisationer. Det ena sättet är tekniska och ekonomiska krav 

och i samhällen som domineras av dessa belönas organisationer om de effektivt kan förse 

omgivningen med de varor och tjänster som efterfrågas. Detta verkar inte vara fallet i denna 

situation, då ingen till synes verkar våga ta steget att effektivisera. Det andra sättet 

omgivningen ställer krav på är sociala och kulturella krav då organisationer belönas om de 

fogar sig efter samhällets värderingar, normer, regler och åsikter. Så ser fallet ut att vara här 

när de flesta, grundat på vad som framkommit vid studiens intervjuer, använder sig av samma 

utformning av granskningen vid revision i olika företag. Schwertner ser stora fördelar med att 

starta revisionen med en rejäl intervju med företagsledaren eller ekonomichefen istället för 

som idag, planera revisionen innan de besökt företaget, på de historiska baskunskaper som 

finns. Att revisionen ändå utgår från dessa historiska baskunskaper är resultatet av att 

rekommendationer och invanda mönster får styra. 

 

Som diskuterats finns det förutom intressenter och andra aktörer i aktiebolagens omgivning en 

mängd olika krafter som påverkar och som indirekt skulle kunna komma att påverka även vad 

man bör ta hänsyn till vid utformningen av revision. Detta gör det svårt att jämföra Sverige 

med andra länder då stora skillnader i struktur finns länderna emellan och det går, enligt 

Åsell, inte att hävda att det som fungerat i andra länder också skulle fungera i Sverige. Vid 

intervjun med Åsell framkom att det finns två länder som är relativt lika Sverige i struktur, 

Kanada och Sydafrika. I Kanada togs revisionsplikten borts för några år sedan men nu pågår 

en diskussion om att återinföra den. Det skulle således vara mycket intressant att följa 

utvecklingen i Kanada. Dock bör man även fortsättningsvis ha i åtanke att även om Kanada 

och Sverige liknar varandra i struktur finns det troligtvis fortfarande mycket som skiljer sig åt 

mellan de olika länderna. 

 

Den sociala sektorn associeras med bland annat livsstilar, utbildningssystem och professioner. 

Hur dessa ser ut, i kombination med de kulturella krav som byggs upp genom traditioner och 

förväntningar på beteenden och värderingar i det omgivande samhället, påverkar i högsta grad 

krav på revision, krav på vad de som reviderar skall kunna och krav på företag. Thorell anser 

att i dagsläget ser det ut så att alla i samhället skall ha en akademisk examen, själv anser dock 

Thorell att det är dags att stanna upp och tänka över vad det är för hjälp som faktiskt behövs. I 
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takt med att kraven skruvas upp ökar också kostnaderna. Thorell berättar vidare om det 

kompakta motståndet mot förenklingar för mindre bolag som finns. Även detta får anses vara 

ett resultat av krav och värderingar i samhället vilka påverkar genom normativ institutionell 

påverkan. Även den politiska sektorn genom det politiska systemet präglar omgivningen och 

ett område där Thorell noterat att det är fullkomligt omöjligt att genomföra förenklingar är 

skatteområdet som istället domineras av krav på att allt skall vara rättvist. I alla de 

sammanhang som Thorell har varit med och arbetat fram förslag på förenklingar anser han att 

de inte vunnit något gehör. 

 

7.6 Nationella regler 

Av SOU 1995:44 framgår att revisionen enligt ABL 10 kap. 7§ ges utrymme att få växlande 

omfattning.  Molander anser att utrymmet som finns i ABL 10 kap. 7§ utnyttjades innan RS 

infördes, men att det nu inte ges samma möjlighet i RS. RS-reglerna är detaljerade och har 

anpassats till nya krav och förutsättningar för att kunna ge trovärdighet åt ett företags 

finansiella information (RS, 2004a). Molander tror däremot att branschen kommer att anpassa 

sig efter de regler som RS ger och försöka se de möjligheter som kan finnas för att kunna 

underlätta revisionen för mindre bolag. Idag anser han inte att branschen har kommit så långt 

utan att den befinner sig någonstans mittemellan för vilka revisionsstandarder som måste 

följas och hur de kan anpassas för mindre bolag. Det är troligtvis inte bara branschen som 

kommer att påverka hur de framtida nationella reglerna kommer att se ut, utan att även andra 

intressenter kommer att påverka hur de utformas genom politikens krafter.   

 

Schwertner anser att om revisorerna ska följa intresseorganisationernas alla riktlinjer så finns 

det ett väldigt utrymme att styra revisionens omfattning. Han själv tror däremot att det är 

väldigt ovanligt att ha så stor variation i själva utformningen av granskningen. Johansson et al 

(1987) hävdar att det är orimligt för revisorn att tillvarata samtliga intressenters intressen, 

eftersom ingen kan företräda flera motstridiga intressen. Därför skulle det vara bättre, ur 

företagets perspektiv, att styra revisionens utformning genom att tillämpa det positiva 

intressentperspektivet och identifiera de intressenter som har betydelse för företagets 

fortlevnad och se till deras intressen av revisionens omfattning. Schwertner vill tolka det som 

framgår i SOU 1995:44 som att om revisorn har en god inblick i bolaget och en öppen relation 

med företagsledaren så kan revisorn variera sin granskning och ändå få en god bild av 

företaget, trots att revisorn då kanske inte följer alla granskningsplaner och rekommendationer 
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som finns. Skulle det vara ett enmansbolag som granskas och att ägaren själv är den primäre 

intressenten så är det till fördel om dennes intressen tillgodoses. Är det dock ett större bolag 

så kan det vara svårare för revisorn att bedöma hur omfattande revisionen skall vara, då det 

ofta finns fler intressenter att ta hänsyn till i de större bolagen än i de små.  

 

Enligt 10 kap. 11§ ABL så kan endast den som är auktoriserad eller godkänd revisor vara 

revisor i ett aktiebolag. Thorell anser att det bara borde finnas en enda kategori av revisorer, 

då han inte kan se att det egentligen finns ett behov för flera. Thorell tror dock att 

intressenterna inte bryr sig om en revisor är godkänd eller auktoriserad, så enligt hans mening 

är den här typen av regleringar helt meningslösa. Då det inte krävs en auktoriserad revisor för 

att genomföra en revision i ett mindre aktiebolag så finns det troligtvis inte heller något 

intresse av att ha två olika titlar på revisorerna bland dessa företags intressenter.  

 

Ett förslag som Johansson anger för att kunna förenkla revisionen är att framförallt de regler 

som är dyrast för företagen förenklas. Han nämner regeln för att skatterna är betalda i tid som 

ett exempel då han anser att denna inte fyller någon funktion längre då kontrollen sker genom 

skattekontosystemet. De regler som bör finnas i en framtida revision enligt Johanssons 

mening är de som skyddar borgenärerna. De lagar som skyddar borgenärerna finns, 

exempelvis i 10 kap. 32§ ABL och de ger intressenterna en trygghet gentemot de bolag där de 

har satsat sina pengar. Däremot tror Johansson att stora förenklingar skulle kunna genomföras 

om ansvarsfrihetsprövning helt och hållet togs bort. Den lag som behandlar 

ansvarsfrihetsprövningen i revisionen finns att läsa i 10 kap. 30§ ABL. Huruvida borttagandet 

av ansvarsfrihetsprövningen skulle kunna underlätta för revisionen i mindre aktiebolag är inte 

givet. 

  

Ett annat förslag som Åsell ger är att reglerna för vad en revisor får göra i ett bolag borde 

utvecklas till att revisorn tillåts att göra mer i mindre aktiebolag. Med de regler som finns idag 

får inte revisorn upprätta både bolagsredovisningen och genomföra revisionen, vilket Åsell 

ifrågasätter.  Vad en revisor får göra finns bland annat angivet i ABL och RevL. Åsell anser 

att revisorn är företagets bästa rådgivare och är den som har mest kunskap om företaget. I den 

studie som Andersson och Paulsson (2005) genomförde framgick det att huvuddelen av de 

respondenter som deltog i studien hade svårt att se att de skulle kunna erhålla den information 

som revisorn idag erbjuder på något annat sätt. Även respondenterna som deltog i Collis 

(2003) undersökning ansåg att revisorn var den viktigaste källan till finansiell information för 



Analys – revisionen, samhället och revisionskraven 
 

 
78 
 

att företagen skulle kunna hålla sig uppdaterade. Att revisorn skulle ha möjlighet att ge 

bolagen mer råd kan kanske därför vara ett förslag som borde utvecklas. 

 

7.7 Internationella regler 

Molander anser att RS har medfört att regelverket är mer detaljerat och mera styrt. Även 

Johansson anser att revisionsstandarderna är väldigt formella och formstyrda och att det inom 

detta regelverk helt klart finns möjligheter till förenkling, som skulle kunna underlätta för 

mindre bolag. RS regler har tagits fram för att kunna möta den internationella 

harmoniseringen som IFAC arbetar med (RS, 2004). Detta innebär att det inte bara är 

intressenterna här i Sverige som kan påverka hur dessa regler ska se ut utan även andra 

länders intressenter är inblandade i processen. I och med de skandaler som drabbat 

revisorsbranchen under senare år har kraven på säkerhet blivit större internationellt och 

värderingar angående detta har kommit att förändrats. Då reglerna harmoniseras får dessa 

internationella händelser inverkan även på svenska företag. 

 

Molander tycker också att dokumentationskraven har ökat sedan RS infördes och att det har 

bidragit till högre kostnader. Även om många länder påverkar reglernas utseende och innehåll 

så borde det vara rimligt att de flesta vill veta hur stor nyttan är i förhållande till kostnaderna, 

vilket vid en cost-benefitanalys borde tas i beaktning. Hur stor nyttan och kostnaden med 

olika regleringar och rekommendationer är kan dock skilja sig åt mellan olika länder. 

Molander uttalar sig även om att han anser att det fanns mer svängrum att kunna anpassa god 

revisionssed innan RS infördes och att det nu känns som att begreppet är för stort för mindre 

företag. God revisionssed är ett något diffust begrepp som i FARs Revisionsbok kap. 6 (2005) 

är detsamma som ”god sed bland erfarna revisorer”. Vidare handlar god revisisonssed om 

”kunskap, erfarenhet och professionellt omdöme” och vad som är god revisionssed vid 

tillämpning av RS kan ännu vara svårt att bedöma. 

 

Schwertner är inne på att revisorn borde få mer tid till att diskutera med företaget innan 

revisionen inleds. På så vis skulle revisorn kunna ta hänsyn till vad som har hänt under året i 

företaget och lättare kunna se var eventuella problem fanns enligt hans mening. Schwertner 

hävdar att det finns en antydan i RS om att detta skulle kunna vara möjligt. Han tror dock att 

det är en tolkningsfråga. Om det, på det vis som Schwertner förordar, skulle gå att underlätta 

revisionens tillvägagångssätt på detta sätt så vore det en fördel om det förtydligades i RS att 
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detta är okej. I övrigt kan Schwertner inte se att någon lag bör tas bort, han har inte funderat 

på vad som skulle hända och kan därför inte uttala sig om det. Detta kan visa sig i 

freeriderproblem då alla intressenter bara vill ha mer och mer information, utan att tänka på 

varför de vill ha just den informationen. Företagen är måna om att tillfredställa sina 

intressenter och följer därför de lagar som tas fram utan att kanske alltid fundera på vad 

informationen tillför för nytta för intressenterna egentligen. 

 

Molander anser även att RS inte tar någon hänsyn till om företagen är små eller stora utan att 

de behandlas lika. Även Thorell betonar att den internationella harmoniseringen är ett 

problem för de mindre företagen. Då de flesta länder i Europa inte har revisionsplikt för 

mindre bolag så är revisionsreglerna framtagna utifrån storföretagen och dessa regler blir 

sedan i princip omöjliga att tillämpa på ett bra sätt i de mindre bolagen. Åsell tycker däremot 

att om revisorn följer de regler som finns i RS så kan revisionen ske i den omfattning som 

krävs för varje enskilt bolag. Han tycker att revisorn då har möjlighet att planera sin revision 

utifrån de risker som finns i bolaget och går ned på det djup som krävs. Däremot tror Åsell att 

RS kan komma att bli tuffare, vilket skulle kunna försvåra revisionen i mindre bolag. Redan 

nu finns en ny version av det åttonde direktivet som behandlar regler för revisorer och 

revisionen inom EU. Vid Sveriges anpassning till dessa förändringar, inom området revision, 

kommer aktiebolagslagen och revisionslagen bland annat att påverkas och behöva förändras 

(Justitiedepartementet faktapromemoria, 2003/04:FPM106), vilket medför att även RS 

påverkas av dessa regler i slutänden. 
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8  Analys av förenklingsmöjligheter 
I detta kapitel analyseras de förenklingsmöjligheter som framkommit vid studien utifrån 

studiens referensram.. I figur 8.1 nedan kan kapitlets disposition utläsas. 

8. Analys av förenklingsmöjligheter

8.1 Ett tyskt alternativ

8.2 Revisorsintyg – det engelska 
och det amerikanska alternativet

8.3 Datorstödd revision –
Hans Sjölunds alternativ

8.4 AB-Light – alternativet 
med en ny bolagsform

8.5 Alternativet att slopa
förvaltningsrevision

8.6 Förenklad revision genom
förenklad redovisning

 

Figur 8.1: Disposition över kapitel 8 . 

 

8.1 Ett tyskt alternativ  

Som framgick i kapitlet kring förenklingsmöjligheter så var ett av de förslag som kom fram 

under litteraturstudien att, som i Tyskland, låta revisorn eller en licensierad skatterådgivare 

lämna ett utlåtande om den bokföringskontroll som har skett istället för att kräva en 

revisionsberättelse. 

 

Trots att flera av studiens respondenter ser detta förslag som tänkbart pekar de flesta argument 

som framkommit på att de ställer sig högst tveksamma till vad en granskning av denna typ 

skulle kunna ge. Överlag ställer sig respondenterna tveksamma till om alternativet skulle bli 

speciellt mycket enklare och om kostnaderna skulle minska för revisionen. Problem med att 

tillgodose de intressenter som enligt svensk tradition skall tillgodoses verkar finnas och 

respondenterna uppfattar inte alternativet som en effektiv förbättring. Tabell 8.1 nedan 

sammanfattar de styrkor och svagheter som under studien framkommit med detta förslag:  
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Styrkor Svagheter 
Relativt ”enkel” granskning, vilket är bra då det 
primära intresset är att den person som granskar 
skall redogöra för vad som gåtts igenom och att 
räkenskaperna stämmer. 
 

Thorell 

Det finns en svårighet i att jämföra Tyskland och 
Sverige då förutsättningarna skiljer sig åt mellan 
länderna, vilket också påverkar behovet av revision och 
vilken nytta som kan ses med densamma. 

Johansson 

Minskar problemet med revisorns krav på 
oberoende, vilket inte anses fungera idag. 

Thorell 

Måste genomföras löpande under året för att bli effektiv 
→ kostnader kvarstår. 

Molander 
 Det tar lång tid även att sammanställa vad som inte 

granskats → kostnader kvarstår. 
 

Schwertner 
 Ställer sig frågande till vad allmänt hållen 

granskningshandling ger → minskad nytta. 
 

Schwertner 
 Ett steg tillbaka, alla intressenters intressen skulle inte 

tillgodoses (negativt med ett etiskt-normativt 
intressentperspektiv) och detta skulle inte vara bra ur 
effektivitetssynpunkt. 

Johansson 
 

Tabell 8.1: Styrkor och svagheter med ett tyskt alternativ . 

 

Ett av de argument som talar för det tyska alternativet är att det skulle utgöra en relativt enkel 

granskning, vilket skulle vara bra då det viktiga är att personen skall redogöra för vad som 

granskats och att räkenskaperna stämmer. Enligt den etisk-normativa inriktningen på 

intressentteorin så skall de olika intressenterna behandlas rättvist och hur viktiga var och en 

av de olika intressenterna är skall inte vara avgörande. Som en intressent definieras här;  

 

”Any identifiable group or individual who can affect the achievement of an 

organisation’s objectives, or is affected by the achievement of an organisation’s 

objectives.”  

(Freeman och Reed, 1983 i Deegan, 2001 s269) 

 

Thorell, som är den som har betonat vikten av att granskningen är enkel och att det viktigaste 

för intressenter vid revision i mindre företag är att få ett kvitto på att det är ordning och reda i 

företaget, ser skattemyndigheter såväl som banker och finansiärer som viktiga intressenter. 

Han ser vidare skattemyndigheten som den primära intressenten och den som revisionen i 

första hand upprättas för. Vidare menar Thorell att företagets huvudägare i första hand är 

intresserad av att just skatten blir rätt och att banker och finansiärer främst har intresse av att 
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få reda på att det är ordning och reda i det lilla företaget. Således uppfyller detta alternativ de 

krav som Thorell ser att intressenterna ställer på revisionen. Intressentbegreppet ser inte ut att 

vara lika omfattande här som i Freemans och Reeds definition, då grupper som exempelvis 

anställda och kunder inte ses som intressenter för revision, trots att de i allra högsta grad 

skulle innefattas om Freemans och Reeds definition användes. Istället ser Thorell, som 

Clarksson (1995 i Deegan 2001) ut att ha en positiv intressentuppfattning och delar in 

intressenterna i olika grupper som är av olika betydelse. Inom den positiva grenen i 

intressentteorin anses till skillnad från i den etisk-normativa att de olika intressenterna inte är 

likvärdiga och att större hänsyn skall tas till dem som är av betydelse för företagets 

fortlevnad. Johansson et al (1987) menar att det är en orimlighet att tillvarata samtliga 

intressenters intressen och med en positiv intressentsyn skulle det således vara av intresse att 

tillgodose de av Thorell identifierade intressenterna. Thorell ser som tidigare nämnt främst 

skattemyndigheten som intressent, men även finansiärer. Detta stämmer relativt väl överens 

med vilka företagsledare i England ansåg att revisionen upprättades för i Jill Collis studie, där 

27 procent angav banker och kreditgivare och 21 procent angav den brittiska versionen av 

skatteverket. Emellertid överensstämmer inte Thorells syn på vad dessa intressenter skulle 

kunna ha intresse av med vad Johansson et al (1987) eller FARs arbetsgrupp (i Diamant 

200444) resonerat sig fram till. Det kan dock sägas att varken Johansson et al eller FARs 

arbetsgrupp fokuserade på enbart små aktiebolag. Uppfattningen om vad som skulle vara 

intresse för skattemyndigheten vid revisionen skiljer sig från FARs arbetsgrupp (i Diamant, 

2004) då Thorell inte ser att skattemyndigheten skulle vara intresserade av exempelvis 

granskning av styrelsens och VD:ns förvaltning när det gäller mindre aktiebolag. I den 

tidigare forskning som vi tagit del av inför denna studie framgår att revisionen är till nytta för 

skatteverket genom att orena revisionsberättelser eller revisorsavsägelser påverkar 

skatteverkets urvalsprocess. Det framgår dock inte om det för detta skulle krävas en mer 

utförlig revisionsberättelse som den idag eller om ett utlåtande om den bokföringskontroll 

som utförts skulle kunna bidra till att fungera som ett likvärdigt stöd i den urvalsprocess som 

sker. En förutsättning för att Thorells första argument skall ses som en styrka med den tyska 

modellen är att ett positivt intressentsynsätt används och att de primära intressenterna främst 

har intresse av att just räkenskaperna granskas eller att, om ett etisk-normativ synsätt 

tillämpas, alla intressenter är av denna ståndpunkt. 

 

                                                 
44 Se bilaga 4. 
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Även nästa styrka med det tyska alternativet bygger på intresset av att utformningen skall vara 

enkel för de mindre aktiebolagen. Av ABL framgår att den som är revisor inte får vara  

 

”verksam i samma företag som den som yrkesmässigt biträder bolaget vid 

grundbokföringen eller medelsförvaltningen eller bolagets kontroll däröver.”  

(10 kap. 16§ 4p) 

 

Om syftet med revision, vilket här i likhet med i FARs Revisionsbok (2002) anses vara att 

tillföra trovärdighet till redovisningen, skall kunna tillgodoses är det enligt Thorell av vikt att 

den, även vid en relativt enkel utformning, genomförs av någon som står under någon typ av 

tillsyn eller auktorisation. Det väsentliga är här, enligt Thorell, att personen kan redogöra för 

vad som gåtts igenom och att denne kan stå för att räkenskaperna är rätt. Detta anser Thorell 

bör räcka i ett mindre aktiebolag och ett förslag som det tyska anser han då skulle kunna 

minska problemet med revisorns krav på oberoende, vilket han inte anser fungerar idag. En 

förutsättning för att detta argument skall anses hållbart är således att de intressenter som skall 

tillgodoses anser att trovärdighet tillförs redovisningen oavsett oberoendeförhållanden. Idag är 

det, enligt SOU 1999:43, den lagstadgade revisionens primära funktion som skall vara 

avgörande för vilka möjligheter revisorn har att utöva verksamhet utöver revisionen. 

 

Det finns många olika krafter i samhället som kan påverka organisationer och dess miljö. 

DiMaggio och Powell (1983) talar till exempel om olika former av institutionell påverkan och 

Hatch (2002) talar om en mängd olika krafter som kan påverka aktiebolaget. Ett av de 

argument som får ses som en svaghet med det tyska förslaget är att förutsättningarna i 

Tyskland och Sverige skiljer sig åt. Johansson anser, trots att han ser alternativet som 

tänkbart, att en jämförelse mellan Tyskland och Sverige är svår. Tyskland har till exempel 

aldrig haft någon revision i mindre företag och granskningarna där är frivilliga. Att svenska 

aktiebolag måste genomföra revision oavsett storlek framgår av 6 kap. 1§ BFL och av 2§ 

RevL. Som framgår av förslaget i avsnitt 6.1 innebär detta att revisorerna vid revision i 

mindre aktiebolag i Sverige måste använda sig av internationella revisionsstandarder vilket 

inte behövs vid revision av tyska småföretag. Att förutsättningarna skiljer sig åt är exempel på 

sådana olika krafter som kan påverka aktiebolaget och dess omgivning. DiMaggio och Powell 

(1983) talar bland annat om tvingande institutionell påverkan, vilken innefattar exempelvis 

lagar och regler i det omgivande samhället. Utformningen av hur dessa ser ut påverkar således 

såväl intressenternas som aktiebolagets agerande, vilket också kan påverka behovet av 
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revisionens omfattning och vilken nytta som ses med densamma. Det går följaktligen inte att 

säga att det som fungerar i Tyskland också bör fungera på ett tillfredställande sätt i Sverige 

endast på den grunden att tyska intressenter är nöjda med alternativet. Här skulle även annat 

än aspekter inom den juridiska sektorn kunna skilja sig åt mellan de olika länderna. 

 

Vid avvägningen kring vilken omfattning revisionen i mindre aktiebolag förslagsvis skall ha 

är det likaså av intresse att väga kostnaden för revision mot dess nytta. Molander tror att en 

förutsättning för att det tyska alternativet skulle bli effektivt i Sverige är att kontroller 

genomförs löpande under året. Det går då att ifrågasätta om kostnaden överhuvudtaget skulle 

minska jämfört med de kostnader som finns idag och huruvida ett användande av att lämna ett 

utlåtande kring bokföringskontrollen skulle underlätta för mindre aktiebolag. Ur ett cost-

benefitperspektiv skulle det kunna sägas att kostnaden här ser ut att förbli konstant medan 

nyttan eventuellt skulle komma att minska. Även nästa svaghet som identifierats med det 

tyska alternativet bygger på detta cost-benefitresonemang. Vid intervjun med Schwertner 

framgick det att han anser att det tar lång tid även att sammanställa vad som inte granskats, 

vilket innebär kostnader. Schwertner anser även att en sådan här typ av förenkling är en form 

av friskrivning av det som inte kontrollerats och han ställer sig frågande till vad ett sådant 

arbete skulle kunna ge. Ur ett cost-benefitperspektiv skulle det således vara väldigt tveksamt 

om detta vore ett lämpligt alternativ. Medan kostnaderna ser ut att kvarstå ser nyttan ut att 

minska. Här vore det av intresse att undersöka om de intressenter som skall tillgodoses, precis 

som Schwertner, anser att det är bättre med en kortfattad rapport som redogör för vad som är 

granskat än, som han uppfattar den tyska, en allmänt hållen granskningshandling. Utifrån 

Molanders och Schwertners argument ser det således ut som att dagens revision ger ett bättre 

utfall vid ett vägande av nytta mot kostnad än det tyska alternativet skulle göra i Sverige. 

Utifrån ett cost-benefitsynsätt går det också att ställa sig frågande till vem som bör stå för de 

kostnader som uppkommer vid en revision. Om företaget skall stå för kostnaden för 

revisionen finns möjligheten att denna kommer att efterfrågas oavsett egentligt behov då 

ingen motprestation krävs, ett så kallat freeriderproblem uppstår. Det blir således svårt att 

värdera vilken nytta revisionen i själva verket fyller.  

 

Johansson menar dessutom att det tyska alternativet skulle vara ett steg tillbaka vad gäller 

svensk redovisning. Detta då han tror att endast skattemyndigheternas intresse skulle komma 

att tillgodoses, vilket enligt honom inte skulle vara bra ur effektivitetssynpunkt. I såväl EGs 

direktiv såsom i SOU 1999:43 är synen den att samtliga intressenters behov skall kunna 
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tillgodoses. Utifrån detta till synes etisk-normativa intressentsynsätt som är det som ser ut att 

tillämpas i Sverige är Johanssons argument högst relevant då inte samtliga intressenter 

tillgodoses. Argumentet speglar vad Hatch (2002) skulle kalla kulturella sektorns inverkan i 

denna fråga. Den kulturella sektorn är förknippad med frågor som historia, traditioner och 

förväntningar på beteenden och värderingar som finns i samhället. I Sverige förväntas hänsyn 

tas till samtliga intressenters behov och att denna typ av påverkan kan ses som vad DiMaggio 

och Powell (1983) kallar normativ institutionell isomorfism.  Johansson et al (1987) är dock 

av den uppfattningen att det är orimligt att kunna tillvarata samtliga intressenters intressen och 

det skulle således vara av stort intresse att undersöka vilka intressenters intressen som skulle 

kunna tillgodoses genom tillämpning av detta alternativ. Skulle samtliga intressenters primära 

intresseområden kunna tillgodoses även med det tyska alternativet? 

 

Syftet med revision är enligt SOU 1999:43 (s74) ”att öka trovärdigheten i den redovisning 

som företagen lämnar ut”. Flera av studiens respondenter ser det tyska alternativet som ett 

tänkbart alternativ. Gemensamt för dessa respondenter är att de alla, i överensstämmelse med 

SOU 1999:43, anser att syftet med revision är att skapa trovärdighet kring att de uppgifter 

som lämnas i företagets årsredovisning är korrekta. Gemensamt har de även att de ser 

skattemyndigheten som en potentiell intressent för revision. Medan Thorell ser dem som den 

primära intressenten anser dock exempelvis Molander att kreditgivare är en viktigare 

intressent för revision. Att dessa respondenter ser skattemyndigheten som en intressent bidrar 

troligtvis till att de ser möjligheten att låta en skatterådgivare lämna utlåtandet som mer 

tilltalande än de annars skulle ha gjort. 
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8.2 Revisorsintyg – det engelska och det amerikanska alternativet 

Andra förslag som behandlats under studien är att införa någon typ av revisorsintyg. Antingen 

som i England i form av möjligheten att välja att utföra en översiktlig revisorsgranskning i 

form av en förenklad revisionsberättelse, eller som att i USA använda sig av tre olika nivåer 

med olika slags revisionsberättelser. 

 

Sammantaget verkar våra respondenter ställa sig tveksamma till att företagen själva skulle få 

möjlighet att välja mellan olika nivåer på revisionen. De flesta av argumenten kring detta 

bygger på ett cost-benefitresonemang där respondenterna tror att en cost-benefitanalys skulle 

innebära att utfallet av den revision som finns i dagsläget är bättre. Tabell 8.2 nedan 

sammanfattar de styrkor och svagheter som under studien framkommit med detta förslag: 

 
Styrkor Svagheter 
Intressenter är först och främst intresserade av att en 
kompetent person hjälper till med bokslut och 
rapporter.  

Strandin (1992) 

En differentiering genom nivåer skulle inte få samma 
effekt på kostnaden i Sverige som i USA då 
kostnaderna för revision i USA är högre.  

Johansson 
 Valmöjligheter skulle kunna resultera i A- och B-lag 

bland företag då de väljer olika alternativ. 
Molander 

 Det kan bli svårt för intressenten att skilja revision 
från översiktlig granskning → tid måste läggas på att 
bedöma vad som är vad. 
 

Molander, Johansson 
 Intressenter skulle ändå kräva en fullständig 

revisionsberättelse i samtliga bolag → kostnader 
kvarstår. 

Molander 
 Nyttan med revisionen minskar drastiskt vid en så låg 

bestyrkandegrad som den som tillämpats i England. 
Att ställa kostnad mot nytta kan tala emot en 
översiktlig granskning. 

Johansson 
 Risk att det endast blir en dyr friskrivning av det som 

inte granskats. 
Schwertner 

 

Tabell 8.2: Styrkor och svagheter med revisorsintyg – det engelska och det amerikanska förslaget . 

 

Som tidigare nämnts vid diskussionen kring det tyska alternativet bör det, vid en diskussion 

kring tillämpandet av något av de alternativ till förenklingsmöjligheter som ges, göras en 

övervägning av vad målet med revisionen är, vilka intressenter som avses tillgodoses och 
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vilka förutsättningar som finns i de olika länderna. Det finns en mängd olika krafter i 

samhället som kan påverka företaget vilket framgår av såväl Hatchs (2002) som DiMaggio 

och Powells (1983) resonemang. Vid intervjun med Johansson framkom att han hade svårt att 

se att det amerikanska alternativet skulle kunna passa i Sverige. Som skäl för detta framhöll 

Johansson de stora skillnader som finns mellan Sverige och USA. Den största skillnaden är 

enligt Johansson skadeståndsproblematiken. Detta kan ses som en kombination av de 

förutsättningar som finns i olika sektorer, som exempelvis den juridiska och den kulturella, 

och dess inverkan. Utöver detta är, enligt Johansson, en stor skillnad i förutsättningarna att 

kostnaden för revisionen i USA är mycket större än i Sverige. Just kostnadsaspekten menar 

han bidrar till att det i USA är mer intressant att ”differentiera nivåerna på ett helt annat sätt 

än vi är vana med” (Johansson, Stockholm 2005-12-07). En differentiering skulle inte få 

samma effekt på kostnaden i Sverige och cost-benefitaspekten blir således inget motiv till att 

införa ett sådant förslag i Sverige. 

 

Något som enligt Strandin (1992) skulle kunna ses som en styrka med det här alternativet är 

att införandet av en så kallad compilation report skulle kunna utgöra ett alternativ till att 

förenkla revision då intressenter i form av exempelvis myndigheter inte är intresserade av 

revisionen i sig utan av att en kompetent person har hjälpt till med bokslut och rapporter. 

Detta uttalande stämmer inte helt överens med den syn som FARs arbetsgrupp 1972 (i 

Diamant, 2004) har om de olika intressenternas intressen. Det stämmer inte heller överens 

med de slutsatser som dragits i de tidigare studier vi tagit del av. Dock kan det ifrågasättas om 

Strandin inte kan vara delvis rätt ute. Då revisionen ser ut som den gör idag så står företaget 

själva för revisionskostnaderna och det finns således en viss risk att intressenterna överskattar 

sitt behov av densamma då den är gratis för dem. Här skulle ett freeriderproblem kunna 

uppstå. Återigen är det relevant att ta ställning till vilket intressentperspektiv som skall 

tillämpas. Då Strandin (1992) nämnt exempelvis myndigheter som en intressent är det dock, 

oavsett intressentperspektiv, tveksamt om alternativet skulle vara tillfredsställande, ur den 

aspekt Strandin nämnt, då tidigare studier tyder på att det för myndigheter finns intresse av 

själva revisionen och inte bara av att en kompetent person hjälpt till. 

 

I ABL finns idag paragrafer som säger att revisorns granskning av bolaget skall vara så 

ingående som god revisionssed kräver. Idag kräver god revisionssed i Sverige en mer 

omfattande revisionsberättelse än den i England och bland annat Schwertner anser att 

revisionens utformning i grund och botten varierar väldigt lite. De lagar och normer som finns 
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kring detta område påverkar värderingar och denna påverkan skulle, på det sätt som 

DiMaggio och Powell (1983) talar om, kunna styra att intressenter efterfrågar en viss typ av 

revisionsberättelse. De mindre aktiebolagen skulle antingen kunna komma att påverkas att 

följa dessa värderingar eller också komma att betraktas som B-lag. Denna svaghet har 

identifierats av Molander som ser en risk att en valmöjlighet där valet står mellan att 

offentliggöra en förenklad eller en fullständig revisionsberättelse skulle kunna resultera i att 

A- och B-lag då företag väljer olika alternativ. Lagar, normer och värderingar ser enligt 

Hatchs (2002) och DiMaggio och Powells (1983) teorier ut att kunna påverka vad 

intressenterna anser sig ha intresse av, vilket i sin tur kan leda till att de efterfrågar sådant, till 

exempel en fullständig revisionsberättelse, de inte skulle ha ansett sig ha behov av om inte 

dessa värderingar fanns. Det vore således intressant att se vad dessa intressenter skulle vara 

beredda att betala för att få tillgång till denna information om de verkligen måste ta ställning 

till vilken nytta den i själva verket bidrar med. Det går att ifrågasätta om det går att mäta 

nyttan på ett tillförlitligtsätt så länge möjligheten till freeriding finns. 

 

Molander anser att det skulle vara bättre med regler om vilken typ av revisionsberättelse som 

ska offentliggöras baserat på företagets storlek, detta för att det skall vara lika för alla företag 

inom respektive storlekskategori. Även detta skulle kunna vara resultatet av de värderingar 

och normer som finns i samhället, då målet är att redovisningen skall vara harmoniserad och 

därmed jämförbar (EGs fjärde bolagsdirektiv), och det hänger delvis ihop med Molanders 

tidigare diskussion kring A- och B-lag. Det skulle även kunna vara resultatet av Molanders 

intressentsyn som är till synes positiv. Inom det positiva intressentsynsättet skall främst de 

intressenter som är av betydelse för företagets fortlevnad tillgodoses. Molander ser 

kreditgivare som företagets primära intressent och det underlättar för dessa om de inte i varje 

situation skulle behöva sätta sig in i vilken typ av revisionsberättelse respektive företag har 

valt, för att sedan behöva värdera värdet av densamma. Svagheten att det kan bli svårt för 

intressenten att skilja revision från översiktlig granskning var något som även 

uppmärksammades vid intervjun med Johansson. Även ur ett cost-benefitperspepktiv ser 

Molander brister då han anser att om valmöjligheten infördes skulle ändå någon intressent, 

exempelvis kreditgivarna, kräva att den fullständiga revisionsberättelsen genomfördes av 

samtliga företag och kostnaderna skulle således kvarstå. Molander är överens med Johansson 

et al (1987) och anser att bankernas primära intresse är att kunna se företagets förmåga på lite 

längre sikt. Av de tidigare studier som vi har tagit del av framkommer bland annat att 

kreditgivare anser att det finns ”en obestridbar nytta med revisorns granskning” (Andersson 
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och Paulsson, 2005, s 43) och i den studie som Collis (2003) genomförde bland företagsledare 

i mindre företag i England framkom att 27 procent angav att de genomförde revisionen för 

banker och andra kreditgivares skull. Flertalet av respondenterna i den studie som genomförts 

ur ett kreditgivarperspektiv i Sverige ställer sig dock positiva till en minskad omfattning av 

revisionen och författarna till studien har av detta dragit slutsatsen att kreditgivare skulle 

kunna erhålla en bibehållen nytta även med förenklad revision. Dock framgår inte vad 

kreditgivare anser om möjligheten för företagen att själva bestämma vilken omfattning 

revisionsberättelsen skall ha.  

 

Som nämnts ovan skulle en cost-benefitanalys vara intressant då Molander tror att 

kostnaderna skulle kvarstå, då intressenter ändå skulle efterfråga fullständiga 

revisionsberättelser. Även nästa svaghet bygger på ett cost-benefitresonemang då Johansson 

tror att förslaget inte skulle komma att innebära någon kostnadsminskning för företagen. 

Johansson menar att om nyttan ställs mot kostnaden vad gäller detta förslag så skulle detta 

tala emot en översiktlig granskning. Han anser vidare att om Sverige skall införa något 

liknande så bör denna rapport vara något närmare revisionen som den ser ut idag än vad 

Englands compilation report är, detta då nyttan med den revisionen minskar drastiskt vid en så 

låg bestyrkandegrad som den som tillämpats i England. Då Johanssons uppfattning är att 

intressenterna i huvudsak vill ha en ”stämpel” för att räkenskaperna är okej menar han att det 

inte spelar någon roll hur denna ser ut. Även här är det således intressant att diskutera vilket 

intressentperspektiv som skall användas. Idag ser det etisk-normativa intressentsynsättet ut 

och tillämpas i Sverige och är det så att samtliga intressenter endast är intresserade av att 

räkenskaperna är okej så framstår Johanssons resonemang som helt riktigt. Tidigare studier 

tyder dock på att även andra intressen finns, men då dessa studier är utförda ur just 

intressentens perspektiv och genom att fråga intressenten själv finns istället risken att 

intressenterna överskattar sitt behov då den information som tillhandahålls är gratis för alla 

intressenter utanför företaget. Johansson anser att det är bättre att begränsa bestyrkandet av 

räkenskaperna till vissa delar än att göra som i USA eller England och använda sig av olika 

nivåer. Utifrån detta cost-benefitresonemang ser det således ut som att alternativet med 

valmöjligheter inte skulle gynna intressenterna för revision, dock skulle det vara intressant att 

närmare undersöka vad respondenterna i själva verket har störst nytta av. Enligt såväl 

Johansson et als (1987) sammanställning såväl som FARs arbetsgrupp (i Diamant 2004) 

framstår intressenternas intressen som långt mer utbredda än att omfatta att endast 

räkenskaperna är korrekta och att respondenterna i denna studie har skilda meningar om vad 
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som kan anses vara av primärt intresse för intressenterna. Det är också av betydelse om 

Sverige även fortsättningsvis skall ha en revision som är av den etisk-normativa karaktären 

och således skall tillgodose samtliga intressenters intressen.  

 

Även den sista svagheten som identifierats bygger på ett cost-benefitresonemang då 

Schwertner visserligen anser att en kortfattad rapport kan vara acceptabel men ser risken för 

att det blir som i Tyskland där han anser att rapporten endast är en dyr friskrivning av allt som 

inte granskats. Istället förordas en obligatorisk men efterfrågestyrd revision där intressenterna 

får komma överens om vad som behöver granskas, vilket skulle kunna ge ökad nytta och 

minskade kostnader för företaget. Dock skulle kostnaderna för att bestämma vad som ska 

revideras istället kunna öka när detta måste bestämmas i varje specifik situation. Här skulle 

det kunna vara ett alternativ att, som Johansson förordar, låta intressenterna arbeta fram någon 

slags ”standardpaket” som kan efterfrågas. Tabell 8.3 nedan sammanfattar de styrkor och 

svagheter som under studien framkommit med respondenternas eget förslag om 

efterfrågestyrd revision: 

 
Styrkor Svagheter 
Intressenternas efterfrågan får styra vad som 
granskas och på så vis begränsas revisionen till den 
del som efterfrågas. 

Schwertner, Åsell 

De flesta intressenter skulle troligtvis ändå begära en 
”full audit” vilket skulle innebära att kostnaderna 
kvarstår. 

Molander, Åsell 
Revisorn kan genom att fokusera granskningen på 
efterfrågade delar och således hålla kostnaderna nere. 

Schwertner, Åsell 

Frivilligheten ställer höga krav på intressenterna att 
kunna bestämma och beställa rätt revision. 

Johansson 
Problemet med freeriders skull kunna minska då 
intressenterna måste göra en insats genom att 
kontakta företaget och efterfråga att den specifika 
informationen granskas. 

Följd av Schwertner, Åsell 

Företaget kan bli tvungna att revidera för flera tidigare 
år för att kunna visa på sin utveckling, vilket kan ställa 
till med kostnadsmässiga problem för företaget. 

Molander 

Minskade freeriderproblem kan ge möjligheter att 
hålla kostnader nere. 

Följd av Schwertner, Åsell 

 

 

Tabell 8.3: Styrkor och svagheter med respondenternas efterfrågestyrda alternativ . 

 

Enligt FARs Revisionsbok (2002) är målet med en revisionsberättelse att den tillsammans 

med årsredovisningen skall kunna utgöra beslutsunderlag för företagets intressenter. 

Schwertner förordar här vad som skulle kunna ses som en variant på den amerikanska 

modellen. Han menar att olika nivåer på revisionsplikten skulle kunna vara en fördel om det 

klart specificeras vad som kontrolleras och att granskningen fokuserar på detta. Om detta fick 
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vara fallet skulle intressenterna tillgodoses och därmed målet med revisionsberättelsen. 

Frågan är dock vad ett tillämpande av denna metod skulle kunna komma att innebära om det 

etisk-normativa perspektivet var det styrande även fortsättningsvis. Då företagen själva 

kommer att få stå för kostnaderna och de är tvungna att tillgodose samtliga intressenter enligt 

den omfattande definition som finns inom detta perspektiv skulle revisionen kunna bli lika 

omfattande som idag.  

 

Ett av slutmålen med revision är enligt Schwertner att hjälpa företagaren och under tiden 

uppfylla lagens och omvärldens krav. Genom en dylik modell menar han att intressenternas 

efterfrågan får styra vad som granskas och på så vis begränsas revisionen till den del som 

efterfrågas, och som det således ser ut att finnas ett behov av och en nytta med, samtidigt som 

revisorn genom att fokusera granskningen på dessa delar kan hålla kostnaderna nere. Här 

skulle möjligtvis även problemet med freeriders kunna minska då de måste göra en insats 

genom att kontakta företaget och efterfråga att den specifika informationen granskas. Skulle 

revisionen efterfrågas i samma utsträckning som idag beror det antingen att intressenterna 

verkligen har ett intresse av revisionen och att den fyller en funktion eller på att de då de 

fortfarande inte behöver göra någon nämnvärd motprestation, överskattar sitt behov och 

efterfrågar den ändå. Om alternativet fungerar som respondenterna tänker sig och det faktiskt 

visar sig att det är så som en del av studiens respondenter hävdar att intressenternas primära 

intresse endast är att få kontrollerat att räkenskaperna är okej, kommer endast denna del att 

behöva revideras. Häri skulle det således kunna ligga kostnadsbesparingar och modellen 

skulle i högsta grad vara motiverad ur ett cost-benefitperspektiv. Denna variant som här 

förordas liknar väldigt mycket vad som i USA och av Hjalmarsson och Torén (2002) kallas 

”agreed upon procedures”.  

 

Åsell är inne på samma spår som Schwertner och menar att revisionsplikten skulle kunna 

ersättas med vad han kallar en revisorsplikt, vilket innebär att plikten att revidera skulle 

förändras och bli efterfrågestyrd. Revisionen skulle dock vara obligatorisk i de fall den 

efterfrågades. Åsell ser företagaren själv som den primära intressenten för revision och i 

FARs Revisionsbok (2002) framhålls att företagsägare har stort intresse av revisionen men att 

detta inte är fallet i till exempel enmansbolag där ägaren ofta har full överblick över 

verksamheten. I en sådan verksamhet finns inte samma behov av det kontrakt för att reglera 

förhållandet mellan agent och principal som revisionen utgör. Genom dagens lagstiftning kan 

principalernas intresse av att bedöma bolagets verksamhet tillgodoses genom att revisorn 
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enligt aktiebolagen skall kontrollera att agenten sköter sina åtaganden. Då behovet av ett 

sådant kontrakt inte kan anses finnas i de minsta bolagen kan det snarare vara andra intressen 

som gör att revisorn efterfrågas av företaget. Sådana intressen skulle, som FARs arbetsgrupp 

(i Diamant 2004) har kommit fram till, kunna vara exempelvis hjälp med bokföring eller 

medverkan vid utvecklandet av förbättrade interna kontrollmetoder. Då andra intressenter än 

företagsägarna själva efterfrågar granskning skulle företaget tillsammans med denne kunna 

diskutera om vilken form av granskning som behövs. Även detta skulle kunna bidra till 

minskade freeriderproblem och möjligheter att hålla kostnader nere. Åsell tror dock, i linje 

med Molanders tidigare resonemang, att de flesta intressenter ändå skulle begära en ”full 

audit” vilket skulle innebära att kostnaderna ändå inte skulle minska nämnvärt för företaget. 

Att helt slopa revisionen tror Åsell skulle få negativa konsekvenser för exempelvis 

skatteverket. Det kan här återigen diskuteras vem som bör stå för kostnaden för revisionen. 

Om det snarare är så att det är skatteverket och inte företaget som har något att förlora på ett 

borttagande, vem bör då stå för denna kostnad?  

 

Att efterfrågan får styra vilka delar som skall revideras kan som konstaterat vara positivt ur ett 

cost-benefitperspektiv då kostnader kan hållas nere. Frågan är dock om cost-benefitanalysen 

skall ske ur hela samhällets perspektiv och vilket tidsperspektiv som skall användas. 

Molander och Johansson ser vissa problem med det förslag om efterfrågestyrd revisionsplikt 

som Åsell och Schwertner förordar. Molander menar att en efterfrågestyrd revision skulle 

kunna innebära att företaget vid efterfrågan blir tvungen att revidera för flera tidigare år för att 

kunna visa på sin utveckling. Detta skulle ställa till med kostnadsmässiga problem för 

företaget och han tror att det skulle vara lättare att hantera för företagen om revideringen sker 

löpande som nu. Johansson ser även en svaghet i att den ökade frivilligheten också ställer 

höga krav på intressenterna att kunna bestämma och beställa rätt revision. Detta skulle kunna 

bli kostsamt och skulle inte behövas om det fanns ett sådant standardkontrakt som revisionen 

idag utgör. Bergström och Samuelsson (2001) menar exempelvis att det är näst intill omöjligt 

att i varje situation ta fram ett kontrakt som reglerar förhållandet mellan intressenten och 

företagsledningen. Johansson tror att det vore bättre att arbeta fram standardiserade produkter 

som intressenterna får vara med och arbeta fram. På så vis skulle de enskilda intressenterna 

slippa fundera på vad som krävs i varje specifik situation och detta skulle dessutom antagligen 

vara mer kostnadseffektivt med någon typ av standard i botten. Det är här intressant att 

värdera vad det skulle kosta intressenterna att i varje enskild situation beställa den revision de 

har nytta av gentemot vad det kostar för företaget att låta revidera ”för mycket”. 
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8.3 Datorstödd revision – Hans Sjölunds alternativ 

Ett förslag för hur revisionen skulle kunna förenklas för mindre aktiebolag, som tagits fram av 

Hans Sjölund (2003), är att använda sig av datorstödd revision. Sjölund anser att genom 

datorstöd skulle revisionen kunna ske till högre kvalitet och på kortare tid, tiden för revisionen 

skulle kunna förkortas och endast ske på 20 procent av tiden den tar idag.  Tabell 8.4 nedan 

sammanfattar de styrkor och svagheter som under studien framkommit med detta förslag: 

 
Styrkor Svagheter 
Det finns potential för att använda programmen som 
hjälpmedel och därigenom minska kostnaderna för 
revisionen. 

Johansson 

Intressenterna är ofta intresserade av att revisorn 
faktiskt har sett att påstådda tillgångar existerar, detta 
klarar inte datorprogrammen av. 

Johansson 

 Datorprogram kan inte genomföra alla de delar som 
revisionen kräver. Framförallt påpekas datorns 
oförmåga att kunna utföra planering och genomföra 
diskussioner med företagen. 

Molander, Åsell 

 Genom datorstödd revision kan endast det material 
som faktiskt är bokfört jämföras. 

Schwertner 
 Ett stort behov av utbildning finns för att revisorerna 

ska kunna använda programmen samt veta hur det 
som tas fram ur programmen kan användas. Så länge 
inte personalen har rätt utbildning kan inte stödet 
utnyttjas på ett effektivt sätt. Det kommer att ta lång 
tid innan medarbetarna kan behärska stödet fullt ut. 
 

Schwertner 
 De kostnader utbildningsbehovet kräver kan väga 

tyngre än den slutliga nyttan. 
Följd av Schwertner 

 

Tabell 8.4: Styrkor och svagheter med datorstödd revision – Hans Sjölunds förslag . 

 

Studiens respondenter anser att det finns stor potential i att använda den datorstödda 

revisionen i vissa delar av revisionen. Dock fungerar det inte att använda sig av stödet för alla 

de delar av revisionen som krävs enligt god revisionssed och alternativet kräver stora insatser 

i form av utbildning för att fungera effektivt inom de delar där den kan användas.  

 

Revisionen innebär att revisorn sätter sig in i och förstår företaget och dess verksamhet, för att 

sedan granska och slutligen rapportera om företagets årsredovisning, bokföring och 

förvaltning (FARs Revisionsbok kap 1, 2005). Molander och Åsell är eniga om att det är en 
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svår uppgift för ett datorprogram att genomföra alla de delar som revisionen kräver. 

Framförallt påpekar de datorns oförmåga att kunna utföra planering och diskussioner med 

företagen, vilket behövs vid en revision för att kunna göra de bedömningar som krävs för att 

uppfylla de krav som finns på revisionen enligt RS. Dock menar Sjölund (2003) att 

småföretags verksamheter och miljö i regel är enkla och okomplicerade och att det således 

inte skulle krävas några betydande utredningar. Det kan dock vara svårt för ett datorprogram 

att utföra granskningen så ingående som god revisionssed kräver menar respondenterna.  

Dock anser de att programmen bör fortsätta att utvecklas så att de kan användas som stöd i 

revisionen.  

 

Även i diskussionen kring detta förslag är en cost-benefitanalys intressant och Johansson 

anser att programmen har potential att användas som hjälpmedel för att kunna minska 

kostnaderna för revisionen. Att kunna minska kostnaderna för revisionen för mindre 

aktiebolag är viktigt för företagen själva. Norberg och Thorell (2005b) anser att det är 

samhället som vinner på revisionsplikten då de kostnader som uppstår drabbar det enskilda 

aktiebolaget. Om samhällets nytta ska komma i första hand så behöver inte datorstödet 

utvecklas då det ändå är företagen i sig som får stå för kostnaderna för revisionen. 

 

Huruvida dataprogrammen skall anses kunna ersätta och förenkla revisionen är delvis 

beroende av intressenternas intressen och vilket intressentperspektiv som tillämpas. Johansson 

ser två nackdelar med datorstödd revision och en av dem är att intressenterna ofta är 

intresserade av att revisorn har sett att påstådda tillgångar faktiskt existerar, vilket inte 

datorprogrammen i sig kan bevisa. Även i FARs Revisionsbok (kap 1, 2005) framgår att 

revisorns granskning skall syfta till att bedöma att de i balansräkningen redovisade 

tillgångarna och skulderna faktiskt existerar. Intressenterna vill ha en trygghet i form av en 

kontroll av att bolagets redovisning är informativ och korrekt, enligt Diamant (2004). Den 

kontrollen kan inte datorprogrammen alltid ge utan det behövs även en oberoende mänsklig 

faktor som kan intyga att allt är som det ska i företaget. Om ett positivt intressentperspektiv 

tillämpas är det dock avgörande om de intressenter Johansson är talar om är primära 

intressenter eller inte. Är de inte det så ligger det inte i företagets huvudsakliga intresse att 

tillgodose dessa intressenters behov. 

 

Utbildningsnivån på personalen tillhör de krafter inom den sociala sektorn som påverkar 

organisationer enligt Hatch (2002) och detta påverkar indirekt vad som behövs ta hänsyn till 
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vid revisionens utformning. Så länge inte personalen har rätt utbildning kan inte datorstödd 

revision utnyttjas på ett effektivt sätt. Dessutom innebär utbildningen stora kostnader för 

företaget och skulle en cost-benefitanalys utföras så kan kostnaderna väga tyngre än nyttan i 

slutänden. Schwertner anser att datorstödd revision medför ett stort utbildningsbehov på alla 

revisionsbyråer för att revisorerna ska kunna använda programmen rätt och för att personalen 

ska veta hur det som tas fram ur programmen kan användas. Hatch (2002) beskriver vidare att 

den kulturella sektorn, som indirekt kan påverka revisionens utformning, bland annat är 

förknippad med de värderingar som finns i det omgivande samhället, vilket skulle kunna 

förklara de äldre anställdas inställning till datorstödd revision. Schwertner har fått 

uppfattningen av att äldre medarbetare inte tror att dessa datorprogram kan ge något som 

skulle vara till någon fördel inom revisionen, men han tror att det även kan vara ett försvar 

från deras sida då de inte vill lära sig. Således tror Schwertner på den datorstödda revisionen, 

men han tror också att det kommer att ta lång tid innan medarbetarna kan behärskar formen 

för att kunna erhålla full nytta av den datorstödda revisionen. 

 

Vid ett positivt synsätt gäller det som tidigare nämnt att identifiera vilka intressenter som är 

av avgörande betydelse för företagets fortlevnad. Thorell, som anser att förslaget verkar 

lockande, ”med tanke på hur enkelt det verkar vara” (Thorell, Stockholm 2005-12-07), ser 

skatteverket som primära intressenten. Han tror att skatteverket skulle komma att ha starka 

åsikter om hur systemet ska utformas vid användandet av datorstödd revision då det är deras 

inkomster som ska säkerställas. Han tror därför att datorstödet inledningsvis kommer att 

fungera, men att det sannolikt blir problem mot slutet. Med detta positiva intressentperspektiv 

och skattemyndigheten som primär intressent går det också att föra en diskussion kring vilken 

nytta en datorstödd revision skulle kunna åstadkomma. Av den studie som genomfördes av 

Ekeblad och Hedberg (2005) framkommer att revisionen i mindre aktiebolag tillför nytta för 

skatteverket genom att orena revisionsberättelser och revisorsavsägelser påverkar 

skatteverkets urvalsprocess till extra granskning. Dessutom kan revisorerna, utöver 

revisionen, enligt Ekeblad och Hedbergs respondenter ibland besvara skatteverkets frågor 

både snabbare och bättre än aktiebolagen själva kan göra. Det går dock att ställa sig frågande 

till om den datorstödda revisionen skulle kunna ge samma nytta då den troligtvis inte kan 

besvara frågor i samma utsträckning som en revisor kan. 
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Byte av bolagsform till enskild firma 

Utöver förslaget om att revisionen skall vara datorstödd förordar Sjölund (2005) att 

enmansbolag bör få hjälp att byta företagsform till enskild firma, vilket han menar innebär 

skattefördelar och andra möjligheter att finansiera tillväxten. 

 

De flesta respondenter verkar ense om att aktiebolagsformen har många förtjänster gentemot 

ett byte till bolagsformen enskild firma. Dock kan det sägas att de även förespråkar 

förenklingar som gör det enklare för företaget att byta företagsform så att verksamheten kan 

bedrivas i den form som passar bäst. I tabell 8.5 nedan presenteras de styrkor och svagheter 

som har identifierats med förslaget. 

 
Styrkor Svagheter 
Det måste vara lättare att gå ur aktiebolagsformen 
och företagen måste ges möjligheten att driva sin 
verksamhet i den bolagsform som passar dem bäst. 

 
Johansson 

De som valt bolagsformen aktiebolag i ett första skede 
har ofta gjort det för att de känner sig mer trygga och 
säkra i denna bolagsform gentemot andra 
bolagsformer. 

Molander 
 Den revision bolagsformen kräver anses öka 

trovärdigheten för företagets redovisning, vilket kan 
bidra att kostnader för agent- och principalproblem 
minskar. Ökad seriositet. 

Johansson 
 Aktiebolagsformen bidrar till att lättare kunna skilja 

på vad som är firmans pengar och vad som är privata 
pengar, vilket underlättar för alla inblandade. 

Thorell 
 Tveksamt om ett byte av bolagsform leder till någon 

reell förändring. 
Åsell 

 Beskattningsreglerna i bolagsformen enskild firma 
anses vara för krångliga. 

Schwertner, Åsell 

 

Tabell 8.5: Styrkor och svagheter med Hans Sjölunds förslag om byte av bolagsform till enskild firma . 

 

Även detta förslag kan vara värt att diskutera ur ett intressentperspektiv. Enligt Diamant 

(2004) finns det två synsätt angående vilka intressen som skall anses motivera revision. I det 

ena synsättet, vilket är jämförbart med intressentteorins positiva perspektiv, ligger fokus på 

ägarnas intressen. Molander tycker inte att ett byte av bolagsform till enskild firma skulle vara 

en bra lösning, han anser att de som valt bolagsformen aktiebolag har gjort det för att de kan 

känna sig mer trygga och säkra i den bolagsformen jämfört med i andra. Om det positiva 

synsättet här tillåts styra är det fullt rimligt att ägarnas intresse får fälla detta avgörande. En 
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anledning till att ägarna känner sig tryggare i aktiebolagsformen skulle kunna vara för att en 

revision genomförs årligen, eftersom revisionen anses ”öka trovärdigheten i den redovisning 

som företagen lämnar ut” (SOU 1999:43, s74). Av Collis (2003) studie framgår också att 45 

procent av företagsledarna instämmer med påståendet att revisionen ger aktieägarna en 

trygghet. Trovärdigheten i redovisningen kan även bidra till att agent- och 

principalförhållandets kostnader minskar, vilket ytterligare talar för att inte byta bolagsform. 

Även vid tillämpandet av ett etisk-normativt synsätt skulle aktiebolagsformen kunna anses 

motiverad då redovisningens ökade trovärdighet genom revisionen också skulle kunna stärka 

förhållandet gentemot andra intressenter. Enligt Johansson et al (1987) är ett av 

företagsledningens intresseområden en avvägning av andra intressenters intressen. 

 

Även Thorell tror att det finns ett intresse från företagets intressenter att verksamheten drivs i 

aktiebolagsform. Detta då aktiebolagsformen har helt andra krav på sig än andra 

bolagsformer, som exempelvis att kunna skilja på vad som är firmans pengar och vad som är 

privata pengar, vilket underlättar för alla inblandade. Ett av kraven som intressenterna har 

nytta av är framförallt kravet på den revision som aktiebolagen är skyldiga att genomföra45. 

Denna nytta beror på att revisionsberättelsen tillsammans med årsredovisningen ofta utgör 

beslutsunderlag för företagets intressenter (FARs Revisionsbok, 2002). Thorell anser att det 

möjligtvis kunde underlätta skattemässigt om ett byte från aktiebolag till enskild firma skulle 

ske. Åsell och Schwertner är dock av den meningen att företagarna tycker att 

beskattningsreglerna är krångliga i bolagsformen enskild firma. Om det är så att företagarna 

finner att beskattningsreglerna är krångliga i bolagsformen enskild firma så kan det ur ett 

cost-benefitperspektiv finnas en del att vinna på att låta verksamheten bedrivas i 

aktiebolagsform då det kan vara mindre tidskrävande och därmed billigare att kunna tillämpa 

regler som uppfattas som enklare. Ett omvänt förhållande råder givetvis om reglerna i 

aktiebolagsformen uppfattas som mer komplicerade än de i den enskilda firman. Åsell ställer 

sig också frågande till om ett byte av bolagsform egentligen kommer att innebära någon 

förändring. Han tror att intressenterna även i en företagsform som enskild firma kommer att 

efterfråga någon form av kontroll utav risk. Enligt Diamant (2004) är syftet med revisionen 

för intressenterna bland annat att det sker en kontroll av att företaget har en korrekt och 

informativ redovisning. Enligt Collis (2003) undersökning så ansåg 65 procent av de 

företagsledare som svarade att revisionen ger en kontroll av att räkenskapsmaterial och 

                                                 
45 Se 6 kap. 1§ BFL och 2§ RevL, i Bilaga 2. 
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räkenskapssystem är korrekta, och således skulle det kunna vara bra att även fortsättningsvis 

driva verksamheter i aktiebolagsform eftersom det i dessa sker en kontinuerlig kontroll som 

intressenterna efterfrågar. Detta förutsatt att det är det som intressenterna är intresserade av. 

Det kan visserligen vara så att ägaren inte har särskilt stor nytta av revisionen i enmansföretag 

men den ger trots allt en säkerhet om att bolaget tar hänsyn till de regler som avser skydda 

bolagets borgenärer och anställda samt att hänsyn tas till det allmänna46 (SOU 1999:43), 

vilket bör ske vid tillämpning av det etisk-normativa intressentperspektivet som används i 

Sverige idag. Ser man till den etisk-normativa inriktningen så är det inte avgörande hur 

viktiga de olika intressenterna är för företaget utan verksamheten skall bedrivas så den gagnar 

alla intressenter (Deegan, 2001). 

 

Johansson verkar vid valet av bolagsform se företagarna som den primära intressenten och i 

linje med Diamants andra synsätt, vilket ser ut att motsvara den positiva grenen av 

intressentteorin, anser han att det måste vara lättare att gå ur aktiebolagsformen så att 

företagarna har möjlighet att driva sin verksamhet i den bolagsform som passar dem bäst. 

Johansson anser således, till skillnad från de andra respondenterna, att hjälp till ett byte från 

bolagsformen aktiebolag till enskild firma är ett bra förslag. Även Johansson anser dock att 

aktiebolagsformen ger en viss seriositet åt företaget och då denna seriositet är kopplad till 

revisionen går det inte att ta bort revisionen för då minskar också poängen med att driva 

verksamheten i denna företagsform. Seriositeten kan exempelvis skapas genom den kulturella 

sektorn i samhället i de fall då omgivningen förväntar sig att ett icke reviderat företag fuskar i 

större utsträckning än ett reviderat. Att samhället, där även myndigheter som 

ekobrottsmyndigheten ingår, har intresse av revisionen i mindre aktiebolag har framgått i 

tidigare studier. Att ekobrottsmyndigheten har intresse av revisionen beror bland annat på att 

orena revisionsberättelser kan indikera var problemen i företagen finns, vilket också ökar 

företagets seriositet (Ekeblad och Hedberg, 2005). Ekobrottsmyndigheten anser även att 

revisorerna som utför revisionen kan användas som vittne och ”ge en extern parts bild inifrån 

verksamheten”. (Ekeblad och Hedberg, 2005, s45), vilket ökar seriositeten ytterligare.  

 

                                                 
46 Med det allmänna avses stat och kommun. (Proposition 1975:103 i SOU 1999:43) 
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8.4 AB-Light – alternativet med en ny bolagsform 

Ett annat förslag som behandlats är Leif Lundqvists (2005) förslag om att underlätta 

revisionen i mindre verksamheter genom införandet av en ny bolagsform som han valt att 

kalla ”AB-Light”. Den nya bolagsform som skulle införas för mindre bolag skulle enligt 

Lundqvist vara utformad så att den fortfarande var strukturerad ungefär som ett aktiebolag 

idag, men med mer personligt ansvar. Därmed skulle mindre krav på revision kunna ställas på 

dessa företag. Detta samtidigt som han förordar att kapitalkravet höjs i traditionella aktiebolag 

för att undvika att företag med färre ägare inte väljer denna verksamhetsform. (Lundqvist, 

2005) 

 

Studiens respondenter ställde sig tveksamma till om införandet av en ny bolagsform skulle 

fylla något egentligt behov. De ansåg även att det kan vara svårt att luckra upp lagstiftningen 

och anpassa den på ett bra sätt och att en ny bolagsform inte skulle innebära någon reell 

förändring. Tabell 8.6 nedan sammanfattar de styrkor och svagheter som under studien 

framkommit med detta förslag:  

 
Styrkor Svagheter 
Skulle ingen kontrollera räkenskaperna i de mindre 
företagen är personligt ansvar en förutsättning. 
 

Molander 

Risk att det skulle bli en bolagsform ingen riktigt vet 
vad den innebär och som ingen vill ha med att göra. 
 

Johansson 
 Tveksamt om en ny bolagsform fyller något egentligt 

behov. Marknaden har redan lyckats ta fram ett väl 
avvägt startkapital som passar bolagen i Sverige. 
 

Johansson, Schwertner 
 En ny bolagsform skulle leda till nya regler och 

gränsdragningar att hålla reda på. 
Schwertner 

 Att luckra upp lagstiftningen och anpassa den är inte 
genomförbart på ett bra sätt. 

Åsell 
 Svårt att se att en ny bolagsform skulle innebära 

någon reell förändring. 
Johansson, Schwertner, Åsell 

 

Tabell 8.6: Styrkor och svagheter med AB-Light - alternativet med en ny bolagsform . 

 

I aktiebolagens omgivande samhälle, som såväl Hatch (2002) som DiMaggio och Powell 

(1983) talar om, finns förväntningar och krav på aktiebolagen. Företagets intressenter 

förväntar sig att de skall kunna lita på företaget och kräver någon typ av garanti för att göra 
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detta. Detta är något som återspeglas i Molanders resonemang. Molander är en av de 

respondenter som ser en light-version av dagens aktiebolag som en bra idé. Han ser det dock 

som ett alternativ främst i det fall att själva revisionsplikten skulle tas bort. Skulle ingen 

kontrollera räkenskaperna i de mindre företagen menar han att det är en förutsättning att 

personligt betalningsansvar införs i dessa. Detta är ett resultat av det principal-agentproblem 

som kan uppstå då intressenten inte har samma information och insyn som företagsledningen. 

Syftet med revisionen är enligt SOU 1999:43 (s74) ”att öka trovärdigheten i den redovisning 

som företagen lämnar ut” och när inte detta sker är det fullt rimligt att företagsägaren måste 

ta på sig motsvarande ansvar för att intressenterna skall våga lita på företaget. Denna styrka 

ser således ut att fylla en funktion och bli en styrka först när själva revisionskravet försvunnit. 

 

Som diskuterats i anknytning till tidigare förslag finns det många olika krafter i samhället som 

kan påverka organisationer och dess miljö. De förutsättningar som finns i olika länder skiljer 

sig åt vilket bidrar till att olika lösningar kan passa olika bra i olika länder. Thorell är en av de 

respondenter som ser idén med en skräddarsydd bolagsform som ganska trevlig.  Enligt 

Thorell bestämdes det på ett tidigt stadium att en bolagsform som AB-Light inte skulle finnas 

som alternativ i Sverige, trots att det finns i de allra flesta länder. Detta är således resultatet av 

faktorer i det svenska samhället, här kan en mängd olika sektorer spela in med professionens 

värderingar i den sociala sektorn i grunden. Är det förutsättningarna i Sverige som bidragit till 

att konstaterandet att en bolagsform som AB Light inte passar, eller är detta ett 

ställningstagande från lagstiftare för att få företagen i samhället att agera på ett visst sätt? 

 

Enligt Hatch (2002) finns som tidigare nämnt ett flertal sektorer i företagens omgivning. En är 

den politiska sektorn som präglas av maktens fördelning och koncentration såväl som vilken 

typ av politiskt system som präglar verksamhetens omgivning. En annan är den ekonomiska 

som omfattas av arbetsmarknaden, de finansiella marknaderna och marknaden för varor och 

tjänster. Behovet av hur revisionen och verksamheten skall utformas kan exempelvis påverkas 

av hur företaget är finansierat. Johansson är en av de respondenter som är till synes positiv till 

idén att skapa en ny bolagsform som AB-Light. Han har dock svårt att se att den skulle fylla 

något egentligt behov. Han anser, till skillnad från Leif Lundqvist (2005), att marknaden här 

har lyckats ta fram ett mycket väl avvägt krav på startkapital. Således ser den ekonomiska och 

politiska sektorn ut att ha medverkat till att startkapitalet idag ligger på en, som Johansson ser 

det, rimlig nivå som passar bolagen i Sverige. Om kapitalkravet skulle vara lägre anser 

Johansson att det inte finns något behov av företagsformen då alternativa företagsformer 
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redan finns i det svenska samhället. Troligare är att AB-Light bara skulle bli en 

”papperstiger” (Johansson, Stockholm 2005-12-07). Att inom aktiebolagsformen bilda en 

variant som är ännu mer light skulle också kunna innebära en risk att det blir en form som 

ingen riktigt vet vad den innebär och som de därför inte vill ha med att göra. Här skulle det 

kunna diskuteras om det är så att det är optimalt som det ser ut idag eller om lagstiftaren helt 

enkelt bara lyckats väl med att få företagen och samhället att anamma de normer som de vill 

skall styra organisationernas handlingsmönster, det vill säga att vad DiMaggio och Powell 

(1983) kallar normativ institutionell isomorfism har uppstått. 

 

Även Schwertner har svårt att se att införandet av en ny bolagsform skulle fylla något 

egentligt behov. Schwertner menar att marknaden, genom vad Hatch (2002) kallar den 

ekonomiska sektorn, redan har anpassat sig och att företagaren redan har en form av utökat 

personligt ansvar. Detta då bankerna, sedan lagstiftningen förändrades fått mindre möjligheter 

till säkerheter och endast har rätt till 55 procent av företagsintäkter och för att skydda sig 

själva låter företagare ta sina lån privat och låna ut till sina egna företag. På så sätt har banken 

skaffat sig full täckning och företagsledaren har ökat personligt ansvar trots den gamla 

aktiebolagsformen. Att införa en ny företagsform menar Schwertner bara skulle leda till nya 

regler och gränsdragningar att hålla reda på, han ser hellre att kraven ökar när företaget når en 

viss nivå. Även detta har redan arbetats fram inom den juridiska sektorn genom annan 

utformning av årsredovisningen och krav på delårsrapporter. Ett av de argument som Leif 

Lundqvist (2005) använder sig av är att i verksamheter med begränsat personligt ansvar är det 

befogat att behöva underkasta sig den typ av granskning som revisionen innebär. Att låta 

företagen slippa denna granskning skulle kunna drabba exempelvis leverantörer menar 

Lundqvist. Att förenkla för mindre företag genom att underlätta revisionen på något sätt 

innebär att det skulle kunna bli svårare för denna intressentgrupp då de inte har samma 

möjlighet att skydda sig som exempelvis bankerna. Vid tillämpandet av det etisk-normativa 

intressentsynsätt som ser ut att vara det som förväntas användas i Sverige idag är det inte bra 

när en intressentgrupp riskerar att åsidosättas på detta sätt. Dock ser det ut att vara ett 

borttagande av revisionen som ger upphov till behovet av att bedriva företag i 

verksamhetsformer där mer personligt ansvar och det vore således intressant att se hur 

Lundqvists ”mindre krav på revision” skulle se ut. 

 

Även Åsell betonar att han anser att aktiebolagslagen, med de utredningar som gjorts och de 

förändringar som kommer 2006 är bra. Han tror inte förändringar i form av ändringar i 



Analys av förenklingsmöjligheter 
 

 
102 

 

aktiebolagslagen skulle underlätta. Att luckra upp lagstiftningen tror han inte är möjligt på ett 

bra sätt och liksom Schwertner och Johansson har han svårt att se att en ny bolagsform skulle 

innebära någon reell förändring då han tror att intressenterna ändå kommer att kräva någon 

form av kontroll av bolaget. Utan kontroll skulle troligtvis intressenter i form av till exempel 

banker, som i handelsbolag och enskilda firmor kräva fulla säkerheter. Beroende på hur 

företaget är finansierat så har den olika intressenter, men den intressent som här nämndes 

anses enligt FARs Revisionsbok (2002) vara en intressent som är intresserad av revision. 

Banken är, enligt FARs Revisionsbok (2002) som kreditgivare intresserad av att revision 

utförs då den anses fylla en funktion eftersom säkerheten för att upplysningar är korrekta blir 

större när de granskats av en opartisk och kompetent revisor. Även detta talar för att bankerna 

troligtvis kommer att kräva fulla säkerheter för att kunna kompensera revisionens säkerhet. 

   

Thorell anser istället att en bolagsform som är mer som en paketlösning skulle vara bättre. I 

ett sådant bolag skulle kriterierna kunna vara att ett litet bolag ska drivas utan personligt 

ansvar och med givna spelregler som förenklar för företagaren och för omgivningen. Det han 

poängterar är att det vore bättre med skräddarsydda lösningar, som kan kopplas till 

storleksgränser och revision för mindre bolag och att intressenterna sedan kan påverka 

lösningarnas utformning. Intressenterna kommer troligtvis att ha åsikter om vilken kategori 

som de anser att företagaren bör vara, men det blir det pris som företagaren får betala för 

krediterna, menar Thorell. I detta fall påverkas företagen av alla de sociala faktorerna som 

DiMaggio och Powell (1983) talar om samt av deras intressenters vilja. Företagen måste 

anpassa sig till samhället och dess krav för att exempelvis kunna få de krediter de behöver. 

För att kunna tillgodose sina intressenter skulle en paketlösning kunna passa bra. 

 

8.5 Alternativet att slopa förvaltningsrevisionen 

Till skillnad från i flesta länder omfattas den svenska lagstadgade revisionen även av 

förvaltningsrevisionen. Då förvaltningsrevisionen inte tillämpas i stora delar av världen går 

det att fråga sig om det inte skulle kunna vara ett alternativ att förenkla för de mindre 

aktiebolagen i Sverige genom att ta bort denna del av revisionen. 

 

Här går respondenternas åsikter isär. Två av respondenterna betonade förvaltningsrevisionens 

vikt för helheten medan de övriga såg möjligheter att ta bort delar av förvaltningsrevisionen. 

De olika åsikterna ser här ut att kunna grunda sig i respondenternas syn på revisionens syfte 
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och dess intressenter. Tabell 8.7 nedan sammanfattar de styrkor och svagheter som under 

studien framkommit med detta förslag: 

 
Styrkor Svagheter 
Ofta är ägar- och ledningsfunktionen i samma hand 
vilket innebär att granskningen av styrelsens och 
VD:ns förvaltning inte blir lika viktig om ägarna 
betraktas som den primära intressenten. Svårt att se 
nytta med denna granskning. 

Följd av Molander 

Kostnadsbesparingen skulle enligt vissa respondenter 
inte bli så stor. Ett  borttagande skulle inte vara 
effektivt ur ett cost-benefitperspektiv. 

Molander 

Granskningen av räkenskaperna är viktigast och de 
andra delarna är av mindre intresse. 

Thorell 

Regler som är till för att skydda borgenärer är väldigt 
viktiga och bör således vara kvar. 

Johansson 
Den delen av revisionen som behandlar bolagens 
interna förhållanden bör vara frivillig då den inte 
påverkar andra intressenter. 

Johansson 

Svårt att bryta ut de mindre aktiebolagens regler ur 
ABL. 

Åsell 

Frågan angående ansvarsfrihet gentemot bolaget är 
så pass svår att det bör övervägas om den bör tas 
bort. 

Johansson 

Tveksamt om intressenter skulle uppskatta ett 
borttagande av förvaltningsrevisionen. Helheten är 
viktig. 

Schwertner, Åsell 
De fel som upptäcks i företagen upptäcks ofta ändå 
genom granskningen av bokföringen, det vill säga 
genom redovisningsrevisionen. 

Molander 

Förvaltningsrevisionen är av intresse för utomstående 
intressenter och en väckarklocka för företagaren som 
inte alltid själv tänkt på alla detaljer. 

Schwertner 
Den del som omfattar att revisorn skall granska att 
skatter och avgifter betalas in i rätt tid kan inte anses 
motiverad med det skattekontosystem som finns 
idag. 

Johansson 

 

 

Tabell 8.7: Styrkor och svagheter med alternativet att slopa förvaltningsrevisionen . 

 

I mindre företag ligger, som framgår av SOU 1999:43, ofta ägar- och ledningsfunktionen i 

samma hand vilket innebär att den granskning av styrelsens och VD:ns förvaltning som enligt 

FARs arbetsgrupp (i Diamant, 2004) är av intresse för till exempel aktieägare inte blir lika 

viktig då det inte finns något egentligt principal – agentförhållande mellan ägare och 

företagsledning. Detta förutsätter dock att ägarna betraktas som de primära intressenterna till 

denna typ av revision och att ett positivt intressentsynsätt tillämpas då revisionen fortfarande 

skulle kunna vara av intresse för andra intressenter. Molander är en av de respondenter som 

ställer sig positiv till ett borttagande av förvaltningsrevisionen i mindre aktiebolag då han 

menar att denna är av större vikt i större företag. Detta resonemang skulle kunna vara ett 

resultat av att Molander anser att förvaltningsrevisionen är av intresse främst för 

företagsägare. Molander menar även att de fel som upptäcks i mindre företag ofta skulle 

upptäckas ändå genom granskningen av bokföringen, det vill säga genom 
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redovisningsrevisionen. Däremot anser han inte att kostnadsbesparingen skulle bli så stor vid 

borttagandet av förvaltningsrevisionen i mindre aktiebolag. Ett borttagande av 

förvaltningsrevisionen skulle således inte, om detta stämmer, få så stor effekt ur ett cost-

benefitperspektiv. 

 

Thorell menar, till skillnad från exempelvis det som framkommit i Diamant (2004) om 

intressenternas många olika intressen, att det viktigaste trots allt är granskningen av 

räkenskaperna och att de andra delarna är av mindre intresse. Thorells syn återspeglar vad 

som anses vara revisionens kärnområde internationellt. Han menar att den svenska 

förvaltningsrevisionen är för vidlyftig och oprecis och anser dessutom, till skillnad från 

Molander, att den står för en rätt betydande del av kostnaden för revision. Han menar att han 

och Claes Norberg gjort uppskattningar som tyder på detta. Det skulle vara intressant med en 

grundligare undersökning om hur stor del av kostnaden som förvaltningsrevisionen faktiskt 

utgör i de mindre företagen för att kunna värdera dess betydelse ur ett cost-benefitperspektiv. 

 

Applicerandet av en cost-benefitanalys skulle även vara av intresse på de förändringar som 

Johansson förespråkar, detta då han anser att ett borttagande av vissa delar av 

förvaltningsrevisionen bör övervägas men att inte hela förvaltningsrevisionen bör tas bort. Av 

FARs Revisionsbok (kap 1, 2005) framgår att den granskning som revisorn utför bland annat 

syftar till att bedöma om ansvarsfrihet kan beviljas ”dvs. huruvida någon i företagsledningen 

föreslagit någon åtgärd eller gjort sig skyldig till någon försummelse som kan föranleda 

ersättningsskyldighet mot företaget”. Detta framgår även av ABL 10 kap. 30§ där det går att 

utläsa att revisionsberättelsen skall innehålla ett uttalande om huruvida styrelseledamöterna 

och den verkställande direktören bör beviljas ansvarsfrihet gentemot bolaget. Denna fråga 

anser Johansson vara så pass svår att bedöma att det bör övervägas om den överhuvudtaget 

bör vara kvar. Som Lipsey (1999) konstaterat är det ofta svårt att beräkna nyttan av olika 

åtgärder och även här är det svårt att värdera den nytta som detta uttalande tillför i 

revisionsberättelsen, dock kan det konstateras att om frågan är för komplicerad att bedöma så 

är det troligt att kostnaderna kan överstiga den tillförda nyttan. Johansson tror också att 

lättnader kan göras i den del av revisionen som behandlar bolagens interna förhållanden. Då 

dessa förhållanden inte påverkar andra intressenter anser han att det borde finnas valfrihet i 

dessa delar. Stämmer det att ingen annan intressent har behov av granskning av interna 

förhållanden bör således en cost-benefitanalys tala för att företaget själva får välja. Ett annat 

praktexempel på en regel som enligt Johansson skulle kunna tas bort är den delen som 
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omfattar att revisorn skall granska att skatter och avgifter betalats in i rätt tid. Johansson 

menar att detta inte kan anses motiverat med det skattekontosystem som finns idag. Det finns 

således system som kontrollerar och styr detta på ett tillräckligt sätt. Johansson hävdar att inte 

ens skattemyndigheterna, som kan antas vara den största intressenten vad gäller vikten av att 

skatterna betalas i rätt tid, efterfrågar detta. Nyttan med denna del framstår således som 

obefintlig och bör ur ett cost-benefitperspektiv tas bort. De regler som finns för att skydda 

borgenärer anser dock Johansson är väldigt viktiga och dessa bör således vara kvar. Detta bör 

också vara motiverat ur ett intressentperspektiv då borgenärerna bör vara av avgörande 

betydelse för företagets fortlevnad i de allra flesta fall. 

 

Den tradition som finns att använda sig av förvaltningsrevisionen i Sverige, ser ut att leda till 

att ett behov av att kunna använda den har uppstått och Åsell tillhör de respondenter som inte 

ser ett borttagande av förvaltningsrevisionen som ett alternativ. Däremot anser han att det går 

att ifrågasätta dess nytta i just de företag som diskuterats tidigare, där ägar- och 

ledningsfunktionen ligger hos samma person. Om ägaren i ett sådant företag skulle göra något 

som skadade aktiebolaget skulle denne även skada sig själv som aktieägare menar Åsell. 

Frågan är dock vad som händer i det omvända förhållandet när företagaren gör något som 

gynnar företaget på bekostnad av någon annan intressent, som till exempel de borgenärer som 

Johansson nämnde tidigare. Vid tillämpandet av ett etisk-normativt intressentperspektiv måste 

hänsyn tas även till andra intressenter än företagsägaren själv och Åsell ställer sig även han 

frågande till hur andra intressenter skulle se på en förenklad revision och han ser en svårighet 

i att bryta ut de mindre aktiebolagens regler ur ABL. Den information som återges om 

förvaltningen har ett samband med årsredovisningens olika delar, vilka revisorn ska uttala sig 

om, och Åsell menar att helheten är viktig för detta. Svårigheterna att bryta ut de mindre 

aktiebolagens regler är resultatet av såväl politiska som juridiska aspekter i samhället. Det kan 

också vara så att andra krafter skulle komma att spela in genom att det inte skulle accepteras 

av professionen eller i samhället på grund av de värderingar som finns. 

 

Som diskuterats tidigare påverkas organisationerna och dess förutsättningar av det omgivande 

samhället. Schwertner anser att förvaltningsrevisionen är betydelsefull för företagets 

omgivning. I övriga delar av världen omfattar dock inte revisionen förvaltningsrevision och 

det är oklart i vilken utsträckning motsvarande granskning förekommer som en del av den 

”vanliga” revisionen. Är det så att förutsättningarna i Sverige gör att den är av större 

betydelse här eller är det så att dess förekomst har skapat värderingar och kulturella krav på 
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förvaltningsrevisionen i omgivningen? Schwertner upplever att förvaltningsrevisionen ibland 

kan vara svår i mindre bolag på så vis att det inte finns så mycket att ta på och då det är 

ägaren i många fall som sköter allt, blir det lätt att dölja saker. Förvaltningsrevisionen ser 

dock ut att vara motiverad ur ett intressentperspektiv då Schwertner anser att den, förutom att 

den är av intresse för utomstående intressenter, kan fungera som en väckarklocka för 

företagaren som inte alltid själv har tänkt på alla detaljer. FARs arbetsgrupp (i Diamant, 2004) 

menar att företagets ägare har ett intresse av att revisorn medverkar vid utvecklandet av 

förvaltningen och förbättrade interna kontrollmetoder och detta ser ut att överensstämma med 

den funktion Schwertner ser att förvaltningsrevisionen fyller i mindre aktiebolag.  

 

Något som kan sägas är att båda de respondenter som betonat förvaltningsrevisionens vikt för 

helheten har, när de talat om syftet med revisionen, nämnt vikten av att den uppfyller lagens 

och omvärldens krav och i Åsells fall att tredje man kan se att företaget sköter sig så att de 

vågar låna ut och sälja till företaget. Att de anser att förvaltningsrevisionen bör finnas kvar 

kan således vara resultatet av en delvis annorlunda syn på vad syftet och målet med revisionen 

är än de övriga respondenterna har. Exempelvis Molander anser att huvudsyftet med revision 

är att fastställa att den information som lämnas i årsredovisningen är riktig vilket han anser till 

stor del görs genom redovisningsrevisionen, således anser han inte heller att 

förvaltningsrevisionen har samma funktion att fylla. Den respondent som ställer sig mest 

frågande till förvaltningsrevisionen är Thorell som ser skattemyndigheten som den primära 

intressenten. Som framgår i Johansson et al (1987) är skattemyndighetens primära 

intresseområde företagets skattekraft och med ett positivt intressentsynsätt framstår det 

således som logiskt att Thorell betraktar granskningen av räkenskaperna som viktigast. 
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8.6 Förenklad revision genom förenklad redovisning 

Ett sätt att förenkla revisionen i mindre aktiebolag skulle kunna vara att förenkla 

redovisningen i mindre aktiebolag, vilket skulle kunna leda till att revisionen av dessa 

aktiebolag underlättas.  

 

Detta förslag ställde sig samtliga respondenter positiva till. De ansåg bland annat att 

förenklingar i redovisningen skulle innebära kostnadsbesparingar, vilket i sin tur skulle leda 

till en förenklad revision och att kostnaderna även där skulle minska. Framförallt ansåg de att 

kraven på tilläggsupplysningar skulle kunna förenklas för att kunna underlätta för mindre 

företag. En sammanfattning av de styrkor och svagheter som framkommit i samband med 

detta förslag anges i tabell 8.8. 

 
Styrkor Svagheter 
Lättnader i kraven på tilläggsupplysningar skulle 
underlätta då dessa kan anses vara alltför 
komplicerade för mindre bolag idag. 
 

Thorell, Schwertner, Johansson, Åsell,  Molander 

Att förenkla balansräkningen skulle vara ett steg 
tillbaka för redovisningen. 

Schwertner 

Mindre aktiebolag kan knappast hävdas vara ”public 
accountable” och exempelvis tilläggsupplysningar är 
inte av intresse då inga analyser görs → detta stödjer 
minskade krav. 

Thorell,  Schwertner 

En förenklad balansräkning påverkar inte kostnaden 
för revisionen. 

Thorell 

De statistiska uppgifterna borde förenklas för att 
underlätta företagarens vardag. 

Åsell 

 

Detta förslag skulle ge verkliga kostnadsbesparingar 
då det är kostnaderna för redovisningen som är 
störst. Förenklingarna av redovisningen leder även 
till en underlättad revision och kostnaderna minskar 
även där → Dubbel effekt. 

Johansson 

 

 

Tabell 8.8: Styrkor och svagheter med förenklad revision genom förenklad redovisning . 

 

Den först angivna styrkan i tabell 8.8 var ett förslag som flera av våra av respondenter 

spontant kom in på och som de ansåg skulle underlätta väsentligt i revisionsarbetet. 

Anledningen till det ansåg de framförallt var då årsredovisningens tilläggsupplysningar 

ansågs vara för komplicerade för mindre bolag som det är idag. Av FARs Revisionsbok (kap 

1, 2005) framgår att revisorns granskning syftar till att bedöma om ”resultaträkningen 

tillsammans med tilläggsupplysningarna (noterna) ger en rättvisande bild av företagets 
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resultat”. Thorell ställde sig dock frågande till om noterna47 gör årsredovisningen bättre eller 

om de medför att årsredovisningen ger mer. Han ansåg snarare att det bara är formaliteter och 

att det skapar extra arbete. Johansson ställde sig också frågande till om stora delar av 

notapparaten överhuvudtaget fyller någon funktion i små företag, enligt hans mening så 

”verkar det i vart fall inte som om någon av intressenterna använder uppgifterna” 

(Johansson, Stockholm 2005-12-07). Då det är intressenternas behov som skall tillgodoses 

enligt det etisk-normativa intressentperspektivet så kanske notapparaten inte behöver vara ett 

krav inom redovisningen då den ändå inte används. Hur revisionen utformas påverkas av de 

olika behov som finns hos intressenterna. I detta fall anses intressentkretsen vara ”alla parter 

som berörs av företagets verksamhet” (SOU 1999:43, s117). 

 

Den andra styrkan som anges med detta förslag i tabell 8.8 gavs av Schwertner, som ansåg att 

när årsredovisningen är färdig har det redan passerat 3-6 månader och då är den information 

som finns i noterna redan inaktuell. Dock kan noterna ge en bättre historisk bild och de kan 

vara användbara om en analys ska genomföras, men Schwertner ställde sig frågande till hur 

många som kunde vara intresserade av det. Det finns enligt FARs Revisionsbok (2002) en rad 

intressenter som kan anses ha intresse av revision och då möjligtvis även analyser. Johansson 

styrker Schwertners resonemang då han ansåg att typiska intressenter för analys såsom 

finansmarknad och aktieanalytiker inte är en intressent för revisionen i mindre aktiebolag. De 

intressenter som kan vara intresserade av den historiska informationen som noterna ger kan 

exempelvis vara kreditgivarna, beroende på hur företaget är finansierat. Dessa intressenter är 

även intresserade av den säkerhet som revisionen ger, samt garantin att företaget har blivit 

granskat av en utomstående oberoende revisor. Hur oberoende revisorn måste vara gentemot 

företaget den granskar finns angivet i ABL 10 kap. 16§. I den studie som Thorell och Norberg 

(2005b) genomförde förs en diskussion kring ”public accountability” och de anser att det är 

att tillämpa begreppet minst sagt extensivt om man väljer att hävda att ägarledda bolag är 

”public accountable”. Detta resonemang stödjer ytterligare att minskade krav på 

tilläggsupplysningar borde införas för mindre aktiebolag.  

 

Den tredje styrkan med detta förslag är det Åsell som bidrar med då han ansåg att de 

statistiska uppgifterna, såsom exempelvis redovisning av sjukfrånvaro, skulle kunna förenklas 

för att kunna underlätta företagarens vardag. Det går att ställa sig frågande till vilka 

                                                 
47 Med tilläggsupplysningar och noter avses samma sak. Att båda begreppen används beror på att olika 
respondenter använde olika begrepp. 
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intressenter som har drivit igenom kraven på alla statistiska uppgifter om det nu inte finns ett 

intresse av desamma. Möjligtvis kan tänkas att det har uppstått ett freeriderproblem och att 

intressenterna vill ha mer information om och av företagen trots att de inte har någon 

användning av den. 

 

Den fjärde styrkan med detta förslag gavs av Johansson som ansåg att det finns möjlighet till 

verkliga kostnadsbesparingar i revisionen genom förenklad redovisning. Johansson sa att  

 

”de förenklingarna kommer i sin tur leda till en minskad kostnad för revisionen, 

så då får man dubbel effekt kan man säga.”  

(Johansson, Stockholm 2005-12-07) 

 

Även omfånget på revisionen kommer således att minska genom att redovisningen förenklas, 

enligt Johansson. I det här fallet blir en cost-benefitanalys passande då det i den analysen 

ingår avvägningar för vilken omfattning revisionen i mindre aktiebolag skall ha i förhållande 

till dess nytta och kostnad. Om Johanssons teori stämmer så minskar revisionens omfattning 

och kostnad i samband med att redovisningens omfattning och kostnad minskar. Enligt 

Schwertner så skulle en förenkling av redovisningen vara bra då det viktiga enligt honom är 

att få veta vad som är tillgångar och skulder, intäkter och kostnader och att de har hamnat på 

rätt plats. Detta tyder också på att alla regler som RS anger för att revisionen ska kunna ge 

trovärdighet åt ett företags finansiella information kanske inte alltid behövs. 

 

I den diskussion som sker kring revision i Wennbergs (1988) artikel, Revisor i Tyskland – och 

Sverige, behandlas att mindre bolag här kan använda en kortare version av balansräkningen. 

Såväl Åsell, Johansson, Molander och Schwertner ställde sig tveksamma till om en förenklad 

balansräkning skulle användas i Sverige. Schwertner trodde snarare att det skulle vara ett steg 

tillbaka för redovisningen, vilket anges som en svaghet i tabell 8.8. Det går även att ställa sig 

frågande till om en förenkling av balansräkningen fortfarande skulle ge den rättvisande bilden 

av bolagets resultat och ställning, som bland annat det fjärde bolagsdirektivet ställer på 

revisionen. Thorell trodde inte att det skulle ha så stor betydelse för revisionens omfattning 

om en förenklad balansräkning infördes. Han ansåg att med det datorstöd som finns idag för 

balansräkningen så spelar det ingen roll. Då en förenklad balansräkning i sådana fall inte 

påverkar revisionens kostnad så har det ur ett intressentperspektiv inte så stor betydelse om 

det förenklar revisionen eller ej. I det här fallet måste även hänsyn tas till om revisionens 
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utformning skall fokusera på olika ändamål beroende på vad intressenterna anser och vilka 

intressenter som kan anses vara de viktigaste för företaget. Flera av studiens respondenter 

menade att det till och med kan underlätta revisionen att balansräkningen är mer detaljerad, då 

det är lättare att följa balansposterna och kontrollera dem när de är uppbenade i flera delar. En 

förenklad balansräkning skulle således kunna leda till ett mer omfattande revisionsarbete, 

vilket anges som en svaghet med detta förslag i tabell 8.8. 
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9 Slutsatser 
När begreppet ”förenkling” används i debatten kring revision i mindre aktiebolag talas det om 

orimligheten i att mindre aktiebolag skall tvingas bära samma administrativa börda som de 

stora företagen och om att det inte är rimligt att tillämpa storföretagsrevision på små företag. 

Hur en förenkling skulle kunna se ut skiftar, men utgångspunkten ser ut att vara att minska 

omfattningen på revisionen och därmed hålla kostnader nere. Genom den litteraturstudie som 

gjorts i denna uppsats har i ett första skede sex olika förslag till vad som skulle kunna 

innebära förenkling vid revision i mindre bolag identifierats. De identifierade förslagen 

sammanfattas nedan. För en mer omfattande beskrivning av förslagen så hänvisas läsaren till 

kapitel 6 och 8 där förslagen och dess styrkor och svagheter presenteras och analyseras i sin 

helhet. 

 

Ett tyskt alternativ  

Ett alternativ till förenkling som identifierats är att låta revisorn eller en licensierad 

skatterådgivare lämna ett utlåtande om den bokföringskontroll som genomförts istället för att 

en fullständig revisionsberättelse skulle behöva upprättas. Flera av studiens respondenter 

betraktade detta som ett tänkbart förslag men överlag ställde de sig tveksamma till om 

förslaget skulle innebära någon reell förenkling för företagen och om dess kostnader för 

revisionen skulle minska. Det verkar också finnas problem att genom detta alternativ 

tillgodose de intressenter som enligt svensk tradition skall tillgodoses. En förutsättning för att 

styrkor ska ses i det aktuella förslaget är att ett positivt intressentsynsätt används och att de 

primära intressenterna främst är intresserade av att just räkenskaperna har granskats, 

alternativt att ett etisk-normativt synsätt tillämpas och att alla intressenter har intresse främst 

av kontroll av bokföringen. Förslaget ansågs också kunna minska problem med krav på 

revisorns oberoende. En förutsättning för att minskat oberoende skall vara positivt är dock att 

de intressenter som skall tillgodoses inte upplever att trovärdigheten skadas av mindre krav på 

oberoende. Det som fungerar i Tyskland behöver inte nödvändigtvis fungera på ett 

tillfredställande sätt i Sverige endast på den grunden att tyska intressenter är nöjda med 

alternativet, då förutsättningar och struktur i de olika länderna kan skilja sig åt. Utifrån de 

styrkor och svagheter som respondenterna identifierat ser svagheterna ut att väga tyngre och 

förslaget framstår således inte som en effektiv förenklingsmöjlighet. 
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Revisorsintyg – det engelska och amerikanska förslaget 

Nästa förslag till förenkling som har behandlats är att införa någon typ av revisorsintyg. Detta 

genom att, som i England, ge företagen möjlighet att välja att utföra en översiktlig 

revisorsgranskning i form av en förenklad revisionsberättelse, eller att som i USA ge de dem 

möjlighet att välja mellan olika nivåer på sin revisionsberättelse.  Våra respondenter ställde 

sig tveksamma till att företagen själva skulle få möjlighet att välja mellan olika nivåer på 

revisionen. De flesta av argumenten kring detta, utgick från ett cost-benefitresonemang som 

byggde på att respondenterna tror att en cost-benefitanalys skulle innebära att utfallet av den 

revision som finns i Sverige i dagsläget är bättre. Flera av respondenterna menar att 

kostnaderna för revisionen skulle kvarstå då intressenter ändå skulle efterfråga fullständiga 

revisionsberättelser och förslaget skulle således inte innebära någon förenkling. De styrkor 

och svagheter som respondenterna identifierat leder fram till slutsatsen att inte heller detta 

förslag ser ut att innebära någon effektiv förenklingsmöjlighet. 

 

Datorstödd revision – Hans Sjölunds alternativ 

Ytterligare ett förslag för hur revisionen skulle kunna förenklas har lagts fram av Hans 

Sjölund. Han menar att genom datorstöd skulle revisionen kunna ske till högre kvalitet och på 

kortare tid än idag. Studiens respondenter anser att det finns stor potential i att använda den 

datorstödda revisionen i vissa delar av revisionen. Dock fungerar det inte att använda sig av 

stödet för alla de delar av revisionen som krävs enligt god revisionssed och alternativet kräver 

stora insatser i form av utbildning för att fungera effektivt inom de delar där den kan 

användas. Huruvida dataprogrammen skall anses kunna ersätta och förenkla revisionen är 

delvis beroende av intressenternas intressen och vilket intressentperspektiv som tillämpas.  

Utöver förslaget om att revisionen skall var datorstödd förordar Sjölund (2005) att 

enmansbolag bör få hjälp att byta företagsform till enskild firma. De flesta av studiens 

respondenter verkar dock ense om att aktiebolagsformen har många förtjänster gentemot ett 

byte till bolagsformen enskild firma. Dock kan det sägas att de även förespråkar förenklingar 

som gör det enklare för företaget att byta företagsform så att verksamheten kan bedrivas i den 

form som passar bäst. Vid tillämpandet av det etisk-normativa synsätt som ser ut att användas 

i Sverige idag skulle aktiebolagsformen kunna anses motiverad då redovisningens ökade 

trovärdighet genom revisionen också skulle kunna stärka förhållandet gentemot andra 

intressenter. Om kraven på och syftet med revisionen förblir detsamma som idag blir 

slutsatsen även här att förslaget inte innebär någon effektiv förenklingsmöjlighet. 
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AB-Light – alternativet med en ny bolagsform 

Ett annat förslag som behandlats är förslaget om att underlätta revisionen genom införandet av 

en ny bolagsform. Den nya bolagsformen som skulle införas för mindre bolag skulle vara 

utformad så att den fortfarande var strukturerad ungefär som ett aktiebolag är idag, men med 

mer personligt ansvar. På detta sätt skulle mindre krav på revision kunna ställas på dessa 

företag. Studiens respondenter ställde sig tveksamma till om införandet av en ny bolagsform 

skulle fylla något egentligt behov då marknaden redan anpassat sig på ett bra sätt till den 

aktiebolagsform som finns idag. De ansåg även att det kan vara svårt att luckra upp 

lagstiftningen och anpassa den på ett bra sätt och att en ny bolagsform inte skulle innebära 

någon reell förändring. Då respondenterna ställer sig ytterst tveksamma till om förslaget 

skulle innebära någon reell förändring framstår inte heller detta förenklingsförslag som 

särskilt effektivt.  

 

Alternativet att slopa förvaltningsrevision 

I Sverige omfattas den lagstadgade revisionen av förvaltningsrevision, vilket inte är fallet i 

stora delar av välden. Ett förslag till förenkling är således alternativet att ta bort denna del av 

revisionen. Två av respondenterna betonade förvaltningsrevisionens vikt för helheten medan 

de övriga såg möjligheter att ta bort delar av förvaltningsrevisionen. De olika åsikterna ser här 

ut att kunna grunda sig i respondenternas syn på revisionens syfte och dess intressenter. Dock 

fanns meningsskiljaktigheter om huruvida ett borttagande av förvaltningsrevisionen skulle 

innebära någon effekt rent kostnadsmässigt.  

 

Förenklad revision genom förenklad redovisning 

Ett sätt att förenkla revisionen i mindre aktiebolag skulle också kunna vara att förenkla 

redovisningen, vilket skulle kunna leda till en mindre omfattande revision. Respondenterna 

ansåg bland annat att förenklingar i redovisningen skulle innebära kostnadsbesparingar, vilket 

i sin tur skulle leda till en förenklad revision och att kostnaderna även där skulle minska. 

Framförallt ansåg de att kraven på tilläggsupplysningar skulle kunna förenklas för att kunna 

underlätta för mindre företag. Att som i Tyskland införa en förenklad balansräkning ställer sig 

respondenterna dock tveksamma till och man tror att detta snarare skulle innebära ett steg 

tillbaka för redovisningen. Flera av studiens respondenter menade att det till och med kan 

underlätta revisionen att balansräkningen är mer detaljerad, då det är lättare att följa 

balansposterna och kontrollera dem när de är uppbenade i flera delar. 
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Respondenternas eget förslag 

Av de sex förslag som presenterats var det i två av förslagen som styrkorna såg ut att 

överväga svagheterna. Dessa förslag var att slopa förvaltningsrevisionen och förenklad 

revision genom förenklad redovisning. Det fanns ytterligare ett förslag utöver dessa sex där 

styrkorna övervägde svagheterna och det var det förslag våra respondenter själva hade, vilket 

var att revisionen skulle kunna vara efterfrågestyrd. I detta förslag förordade respondenterna 

en obligatorisk men efterfrågestyrd revision där intressenterna får komma överens om vad 

som behöver granskas. Detta skulle ge ökad nytta och minskade kostnader för företaget. Ett 

problem som sågs med denna metod var dock att kostnaderna för att bestämma vad som skall 

revideras skulle kunna öka när detta måste bestämmas i varje specifik situation och här fanns 

förslag om att låta intressenterna arbeta fram olika ”standardpaket” som kan efterfrågas.  

 

Respondenternas eget förslag, som liknar vad som i USA kallas ”agreed upon procedures”, är 

det förslag som tilltalar oss mest. Att förenkla revisionen genom att förenkla redovisningen 

framstod som mycket bra i sig, och är antagligen det förslag som skulle vara effektivast rent 

kostnadsbesparingsmässigt, men även om det troligtvis underlättar revisionsarbetet så sker det 

i grund och botten ingen förenkling av revisionens utformning. I förslaget att ta bort 

förvaltningsrevisionen är det oklart om det skulle innebära någon större kostnadsbesparing. 

Flera av respondenterna ansåg att förvaltningsrevisionen var viktig för helheten och att den 

var av stor betydelse för intressenterna. Således skulle ett borttagande av 

förvaltningsrevisionen troligtvis inte vara en uppskattad förändring. Även med 

respondenternas förslag att låta revisionen vara efterfrågestyrd finns det svagheter. En av 

dessa är att då företagen själva kommer att få stå för kostnaderna och är tvungna att tillgodose 

samtliga intressenter, om det etisk-normativa intressentperspektivet även fortsättningsvis skall 

tillämpas i Sverige, så skulle revisionen kunna bli lika omfattande som idag och förslaget 

innebär således ingen förenkling. Skulle revisionen efterfrågas i samma utsträckning som idag 

beror det antingen att intressenterna verkligen har ett intresse av revisionen och att den fyller 

en funktion eller på att de, då de fortfarande inte behöver göra någon nämnvärd motprestation, 

överskattar sitt behov och efterfrågar den ändå. Om alternativet däremot fungerar som 

respondenterna tänkt sig och att det faktiskt visar sig att det är så som en del av studiens 

respondenter hävdar att intressenternas primära intresse endast är att få kontrollerat att till 

exempel räkenskaperna är okej, kommer endast denna del att behöva revideras. Häri skulle 

det således kunna ligga kostnadsbesparingar och modellen skulle i högsta grad vara motiverad 

ur ett cost-benefitperspektiv. Vi anser således att det framstår som mycket motiverat att vidare 
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undersöka om förslaget skulle innebära de kostnadsbesparingar som respondenterna hävdar. 

Vi anser även att användandet av standardpaket som intressenterna får vara med att arbeta 

fram skulle kunna innebära såväl minskade kostnader som bibehållen nytta, både för 

företagen och för andra intressenter. Möjligheten för intressenterna att kunna efterfråga 

”standardpaket” anpassade för de olika intressentgrupperna, vilka vid efterfrågan skulle vara 

obligatoriska att uppfylla, framstår således som mycket intressant alternativ. 
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10  Diskussion 
Detta avslutande kapitel inleds med en metodreflektion där diskussion förs kring 

tillvägagångssättet i denna studie och avslutningsvis ges förslag till fortsatt forskning. I tabell 

10.1 illustreras kapitlets disposition. 

 

10. Diskussion

10.1 Metodreflektion

10.2 Förslag till fortsatt forskning
 

 

Figur 10.1: Disposition över kapitel 10 . 

10.1 Metodreflektion 

Att genomföra fler intervjuer skulle givetvis ha kunnat vara intressant. Dock finner vi, att vi 

genom de intervjuer vi har hunnit genomföra inom den tid som funnits att disponera, på ett 

tillfredsställande sätt fått hjälp att besvara vårt syfte. Utifrån vår förkunskap har vi bedömt att 

de intervjuade personerna kan anses vara goda källor och att deras bakgrund ger tyngd åt 

deras åsikter. Ingen av respondenterna har valt att vara anonym vilket stärker trovärdigheten i 

det de har sagt. I slutänden har det visat sig att ingen intervju blev den andra lik och att vi 

genom den flexibilitet som den semistrukturerade intervjumetoden erbjöd oss fångade in långt 

fler intressanta perspektiv än vad som varit möjligt om checklistan följts slaviskt. Vi upplever 

det inte heller som negativt att respondenterna fått mer insyn i de aktuella ämnesområdena än 

vad som först avsågs då de till synes inte verkade begränsade eller styrda av detta utan delgav 

oss rikligt med intressanta synpunkter och perspektiv. Vi är medvetna om risken att 

respondenten inte alltid berättar vad de tycker och tänker och att de kan vilja förmedla en 

annan bild än den verkliga, dock anser vi att respondenterna inte torde ha någon anledning att 

dölja något i dessa frågor. Även om avsikten varit den att våra egna värderingar inte skall 

påverka i studien går det inte att komma ifrån att de på ett eller annat sätt påverkar tolkningen 

av resultaten. Att vi finner respondenternas eget förslag som mest tilltalande skulle kunna 

vara en effekt av att vi låtit oss påverkas av respondenterna. Dock har fler av respondenterna 

även upplevt att det finns brister i detta förslag och hänsyn har tagits även till dessa åsikter i 

den diskussion som leder fram till vårt ställningstagande. Att värdera hur tungt respektive 
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styrka och svaghet skall anses väga är dock svårt och vi ser det som positivt om läsaren drar 

egna slutsatser om vilket förslag som denne anser vara lämpligast. Möjligheter till detta ges då 

samtliga styrkor och svagheter som framkommit i studien har presenterats. 

 

10.1.1 Validitet och reliabilitet 

En studies validitet bygger på i vilken grad studien mäter det som avsetts mätas (Björklund 

och Paulsson, 2003). Vi upplever validiteten i denna studie som god. Vi finner att vi vid 

intervjuerna lyckats täcka in de områden som behövts täckas in för att uppfylla studiens syfte. 

För varje intervju ökade medvetenheten om problematiken kring detta och därmed även 

möjligheten att än bättre kunna avgöra vad som var relevant för vår studie. För att öka 

studiens validitet har stor ansträngning gjorts att försöka vara så tydliga som möjligt vid 

formuleringen av intervjufrågor. Genomgående har vinklade eller ledande frågor försökt 

undvikas för att istället hålla frågorna så öppna och raka som möjligt. Under intervjuerna har 

checklistor använts för att minimera risken att missa att behandla något för studien relevant 

område. Studien är av det utforskande slaget och en relativt öppen dialog har givit 

respondenterna möjlighet att utveckla intressanta resonemang som inte hade kunnat förutspås 

samtidigt som möjligheten har funnits att förhindra respondenten att sväva ut i allt för stor 

utsträckning.  

 

En studies reliabilitet bygger på i vilken utsträckning studien ger tillförlitliga stabila resultat 

(Eriksson och Wiedersheim-Paul, 2001). I denna studie har respondenterna själva i stor 

utsträckning fått sätta agendan och således är inte det som framkommit i någon betydande 

omfattning beroende och påverkat av hur frågorna formulerats. Svar som inte påverkas av 

intervjuarens uppfattning bör kunna anses vara mer tillförlitliga då de i större utsträckning 

speglar respondentens uppfattning. För att ytterligare öka studiens tillförlitlighet har varje 

respondent givits möjligheten att läsa igenom, kommentera och godkänna en sammanfattning 

av sin intervju. Detta för att minimera risken för att misstolkningar påverkar studiens resultat. 

Urvalet av respondenter grundar sig på kriteriet ”information” och då de respondenter som 

intervjuats är identifierade som extra insatta i ämnet har vi gjort vårt yttersta för att den 

information som framkommer skall kunna betraktas som tillförlitlig. Att allt som sägs 

stämmer kan vi dock aldrig försäkra oss om, och att värdera vad som kan sägas vara sant eller 

falskt kan i många fall vara omöjligt då det handlar om en respondents individuella åsikt och 

övertygelse. De åtgärder som vidtagits för att främja en bra relation till respondenten beskrivs 

bland annat i 2.4.5 och 2.4.6. 
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10.2  Förslag till fortsatt forskning 

Under arbetet med denna uppsats har många intressanta uppslag till nya vidare studier 

uppkommit. Här presenteras de förslag som uppfattats som extra intressanta. 

 

I en artikel som vi tagit del av uttalade sig FARs dåvarande generalsekreterare Björn 

Markland om att i de länder som inte hade revisionsplikt för mindre företag, fanns istället 

relativt långtgående kontrollsystem. Markland trodde inte de politiska förutsättningarna för att 

bygga upp en så stor statlig kontrollapparat fanns i Sverige. (Wennberg, 1992b) Det skulle 

vara intressant att mer ingående studera vilka kontrollsystem som finns i andra länder och 

undersöka förutsättningarna för att bygga upp liknande system i Sverige. 

 

Under studiens gång har vi även tagit del av de olika intressen som FARs arbetsgrupp (i 

Diamant, 2004) anser att olika intressenter har av revisionen. Utifrån dessa skulle det vara 

intressant att undersöka hur stort intresset hos de olika intressenterna är av de olika aspekterna 

vid revision i små jämfört med i stora aktiebolag. På så sätt skulle det även vara lättare att 

identifiera vilka delar med revisionen i mindre aktiebolag som betraktas tillföra mindre nytta. 

 

I såväl EGs direktiv såsom i SOU 1999:43 är synen den att samtliga intressenters behov skall 

kunna tillgodoses. Dock är Johansson et al (1987) av den uppfattningen att det är orimligt att 

tillgodose samtliga intressenters intressen. Här skulle det vara intressant att genom en 

fördjupad studie i vart av ett av de olika förenklingsförslagen undersöka vilka intressenters 

intressen som i själva verket skulle tillgodoses vid en tillämpning av detta. 

 

I studien har även en diskussion skett kring problematiken i att hävda att det som fungerar på 

andra håll i världen också borde fungera i Sverige. Vid en av intervjuerna i denna studie 

framkom det att Kanada, som har relativt lika struktur som i Sverige tagit bort sin 

revisionsplikt för att nu diskutera om denna bör återinföras. Det skulle vara intressant att 

genom en komparativ studie titta närmare på hur utvecklingen kring revision har sett ut i 

Kanada och jämföra detta med utvecklingen i Sverige och försöka förklara vad detta kan 

tänkas få för effekter och konsekvenser. 

 

Samtliga respondenter i studien ville också se förändringar i notapparaten för små aktiebolag 

då de ansåg att det bara tillförde merarbete och de ställde sig frågande till om det 
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överhuvudtaget fyllde någon funktion. Studiens respondenter ansåg inte att det verkade som 

att några intressenter använde dessa uppgifter i mindre aktiebolag. Uppgifterna ansågs 

användas främst vid olika analyser vilka inte ansågs genomföras i någon större utsträckning i 

mindre aktiebolag. Här finner vi, såväl som flera av studiens respondenter, att det skulle vara 

mycket intressant att närmare fördjupa sig i om och i sådana fall hur denna typ av uppgifter 

används på något sätt av mindre aktiebolags intressenter. 

 

I studien har det också visat sig att respondenterna har motstridiga uppfattningar kring hur 

stor del av kostnaden för revision som förvaltningsrevisionen faktiskt utgör. För att kunna 

värdera förvaltningsrevisionen i mindre aktiebolag skulle det vara intressant att göra en 

grundligare undersökning kring hur stor del av kostnaden såväl som nyttan med revision som 

förvaltningsrevisionen faktiskt utgör i mindre aktiebolag. Således skulle en mer tillförlitlig 

uppskattning kring förvaltningsrevisionens betydelse ur ett cost-benefitperspektiv kunna 

göras.
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Bilaga 1 
 
ABL 
10 kap. 3 §: 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.  
   Om bolaget är moderbolag, skall revisorn även granska koncernredovisningen och koncernföretagens inbördes 
förhållanden.  
 
10 kap. 7 §: Styrelsen och den verkställande direktören skall ge revisorn tillfälle att genomföra granskningen i 
den omfattning revisorn anser vara nödvändig. De skall lämna de upplysningar och det biträde som revisorn 
begär. 
   Samma skyldigheter har styrelsen, den verkställande direktören och revisorn i ett dotterbolag gentemot en 
revisor i moderbolaget. 
 
10 kap. 16 §: Den får inte vara revisor som 
1. äger aktie i bolaget eller annat bolag i samma koncern, 
2. är ledamot av styrelsen eller verkställande direktör i bolaget eller dess dotterföretag eller biträder vid bolagets 
bokföring eller medelsförvaltning eller bolagets kontroll däröver, 
3. är anställd hos eller på annat sätt har en underordnad eller beroende ställning till bolaget eller någon som avses 
under 2, 
4. är verksam i samma företag som den som yrkesmässigt biträder bolaget vid grundbokföringen eller 
medelsförvaltningen eller bolagets kontroll däröver, 
5. är gift eller sambo med eller är syskon eller släkting i rätt upp- eller nedstigande led till en person som avses 
under 2 eller är besvågrad med en sådan person i rätt uppstigande led eller så att den ene är gift med den andres 
syskon, eller 
6. står i låneskuld till bolaget eller ett annat bolag i samma koncern eller har en förpliktelse som ett sådant bolag 
har ställt säkerhet för. 
   Den som enligt första stycket inte är behörig att vara revisor i ett moderbolag får inte vara revisor i dess 
dotterbolag. 
 
10 kap. 11 §: Endast den som är auktoriserad eller godkänd revisor kan vara revisor i ett aktiebolag. 
 
10 kap. 27 §: Revisionsberättelsen skall lämnas till bolagets styrelse senast tre veckor före den bolagsstämma 
som avses i 9 kap. 7 § första stycket. 
   Revisorns skall på årsredovisningen teckna en hänvisning till revisionsberättelsen. 
   Revisionsberättelsen skall innehålla uppgift om bolagets firma, organisationsnummer och den 
räkenskapsperiod som revisionsberättelsen avser. 
 
10 kap. 28 §: Revisionsberättelsen skall innehålla ett uttalande om huruvida årsredovisningen har upprättats i 
överensstämmelse med tillämplig lag om årsredovisning. 
   Om det i årsredovisningen inte har lämnats sådana upplysningar som skall lämnas enligt tillämplig lag om 
årsredovisning, skall revisorn ange detta och, om det kan ske, lämna behövliga upplysningar i sin berättelse. 
 
10 kap. 29 §: Revisionsberättelsen skall innehålla uttalanden om huruvida 
1. bolagsstämman bör fastställa balansräkningen och resultaträkningen, 
2. bolagsstämman bör besluta om dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt förslaget i 

förvaltningsberättelsen, och  
3. styrelsen och den verkställande direktören i förekommande fall har upprättat en förteckning enligt 12 kap. 9 

§ över vissa lån och säkerheter. 
   Om revisorn anser att balansräkningen eller resultaträkningen inte bör fastställas, skall han anteckna det på 
årsredovisningen. 
 
10 kap. 30 §: Revisionsberättelsen skall innehålla ett uttalande om huruvida styrelseledamöterna och den 
verkställande direktören bör beviljas ansvarsfrihet gentemot bolaget.  
   Om revisorn vid sin granskning har funnit att en styrelseledamot eller den verkställande direktören har 
företagit någon åtgärd eller gjort sig skyldig till någon försummelse som kan föranleda ersättningsskyldighet, 
skall det anmärkas i berättelsen. Detsamma gäller om revisorn vid granskningen har funnit att en styrelseledamot 
eller den verkställande direktören på annat sätt har handlat i strid med denna lag, tillämplig lag om 
årsredovisning eller om bolagsordningen. 
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10 kap. 31 §: I revisionsberättelsen skall revisorn anmärka om han har funnit att bolaget inte har fullgjort sin 
skyldighet 
1. att göra skatteavdrag enligt skattebetalningslagen 
2. att anmäla sig för registrering enligt 3 kap. 2 § skattebetalningslagen, 
3. att lämna skattedeklaration enligt 10 kap. 9, 9a eller 10 §§ skattebetalningslagen, eller 
4. att i rätt tid betala skatter och avgifter som omfattas av 1 kap. 1, 1b och 2 §§ skattebetalningslagen. 
 
10 kap. 32 §: Utöver vad som följer av 28-31 §§ får en revisor i revisionsberättelsen lämna sådana upplysningar 
som han anser att aktieägarna bör få kännedom om. 
 
10 kap. 33a §: Revisorn skall genast sända en kopia av revisionsberättelsen till Skatteverket, om 
revisionsberättelsen innehåller 
1. anmärkningar enligt 30 § andra stycket 
2. uttalanden om att 

− årsredovisningen inte har upprättats i överensstämmelse med tillämplig lag om årsredovisning, 
− sådana upplysningar som skall lämnas enligt tillämplig lag om årsredovisning inte har lämnats, 
− styrelseledamöterna eller den verkställande direktören inte bör beviljas ansvarsfrihet gentemot bolaget, 
− bolaget inte har fullgjort en skyldighet som avses i 31 § 1-3.
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Bilaga 2 
 
BFL 
1 kap. 1§ 1 stycket: I denna lag finns bestämmelser om bokföringsskyldighet för vissa fysiska och juridiska 
personer.  
 
1 kap. 2 §: I denna lag betyder 

1. företag: en fysiska eller juridisk person som är bokföringsskyldig enligt denna lag, 
2. bokslutsföretag: företag som tillhör någon eller några av följande kategorier 

a) aktiebolag 
b) … 
 

4 kap. 2 §: Bokföringsskyldighet skall fullgöras på ett sätt som överrensstämmer med god redovisningssed. 
 
6 kap. 1§: Företag som tillhör någon eller några av följande kategorier skall för varje räkenskapsår avsluta 
bokföringen med en årsredovisning och offentliggöra den enligt 2 §: 

1. aktiebolag 
2. … 
 

6 kap. 5§: I årsbokslutet skall företaget lämna de ytterliggare upplysningar som anges i  6-9§§. 
   Upplysningarna skall lämnas i noter. Om det inte står i strid med kravet på överskådlighet i 2 kap. 2§ 
årsredovisningslagen (1995:1554), får upplysningarna i stället lämnas i balansräkningen. 
   Lämnas upplysningarna i noter, skall hänvisning göras vid de poster i balansräkningen eller resultaträkningen 
som upplysningarna hänför sig till. 
 
6 kap. 6§: Principerna för värdering av tillgångar, avsättningar och skulder skall anges. 
   För poster i balansräkningen som avser tillgångar, avsättningar eller skulder i annan valuta än 
redovisningsvalutan skall anges enligt vilka principer beloppen har räknats om till redovisningsvalutan. 
 
6 kap 7§: För varje post som tas upp som anläggningstillgång i balansräkningen eller i sådana noter som avses i 
3 kap. 4§ fjärde stycket 2 årsredovisningslagen (1995:1554) skall uppgift lämnas om 

1. tillgångarnas anskaffningsvärde, 
2. årets avskrivningar enligt 4 kap. 4§ årsredovisningslagen, 
3. årets nedskrivningar, med särskild uppgift om nedskrivningar som har gjorts med stöd av 4 kap. 5§ 

andra stycket årsredovisningslagen, 
4. ackumulerade avskrivningar enligt 4k ap. 4§ årsredovisningslagen, 
5. ackumulerade nedskrivningar, med särskild uppgift om nedskrivningar som har gjorts med stöd av 4 

kap. 5§ andra stycket årsredovisningslagen. 
   Grunderna för avskrivning av anläggningstillgångarnas olika poster skall anges. 

6 kap. 8§: För varje skuldpost i balansräkningen eller i sådana noter som avses i 3 kap. 4§ fjärde stycket 2 
årsredovisningslagen (1995:1554) skall den del som förfaller till betalning senare än ett år efter balansdagen 
anges. 
 
6 kap. 9§: Om företaget har ändrat redovisningsprinciper, skall upplysning lämnas om detta. Skälen för 
förändring skall anges. 

        
RevL 
1 §: I denna lag finns bestämmelser om revision för vissa fysiska och juridiska personer. 
I denna lag betyder 

1. företag: fysisk eller juridisk person som är bokföringsskyldig enligt bokföringslagen (1999:1078). 
 
2 §: Lagen är tillämplig på företag som enligt 6 kap. 1 § bokföringslagen (1999:1078) är skyldiga att avsluta 
bokföringen med en årsredovisning, dock inte företag för vilka regler om revision finns i någon annan lag. 
 
3 §: Ett företag skall ha minst en revisor. 
 
5 § stycke 1: Revisorn skall granska företagets årsredovisning och bokföring samt företagsledningens 
förvaltning. Granskningen skall vara så ingående som god revisionssed kräver. 
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Bilaga 3 
 
Fjärde direktivet 
 
Artikel 11 
Medlemsstaterna får tillåta att ett bolag som på balansdagen inte överskrider två av följande tre gränsvärden: 

— Balansomslutning: 3 650 000 euro , 
— Nettoomsättning: 7 300 000 euro , 
— Medelantalet under räkenskapsåret anställda: 50, 

Upprättar en balansräkning i förkortad form. 
 
Artikel 12 

1. Om ett bolag på balansdagen överskrider eller upphör att överskrida två av de i artikel 11 angivna tre 
gränsvärden, skall detta förhållande inverka på tillämpningen av undantagsbestämmelsen i sistnämnda 
artikel endast om förhållandet inträffar två räkenskapsår i följd. 

2. Vid omräkning till nationella valutor får de i artikel 11 i europeiska räkningsenheter angivna beloppen 
ökas med högst tio procent. 

 
Artikel 51 
1 a) Bolagens årsbokslut skall granskas av en eller flera personer som enligt nationell lagstiftning är behöriga att 
revidera räkenskaper 
 b) Den eller de personer som ansvara för revision av bokslutet skall även granska om förvaltningsberättelsen 
överrensstämmer med årsbokslutet för samma räkenskapsår. 
2 Medlemsstaterna får befria de bolag som avses i artikel 11 från skyldigheterna enligt  
punkt 1. 
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Bilaga 4 
 
Egen modifiering av Johansson et als (1987, s17) och Diamants (2004, s 111) tabeller över intressenters 
intresseområden. 
 

Potentiell 
intressent 

Intresseområde (enligt 
Johansson) 

Syften och intressen med revision enligt FAR:s 
arbetsgrupp 1972 (enligt Diamant, 2004) 
 

Företagets ägare / 
aktieägare 

• Kapitalavkastning 
• Bibehållet och helst ökat kapital 

• Kontroll av korrekt och informativ redovisning 
• Medverkan till utveckling av redovisningsregler 

och redovisningsmetoder 
• Granskning av styrelsens och VD:ns  
• Förvaltning 
• Medverkan vid utvecklandet av förbättrade 

interna kontrollmetoder 
• Bokföring (småföretagare) 

 
Minoritetsägare / 
aktieägare 

• Kapitalavkastning,  
• Bibehållet och helst ökat kapital  
• Medinflytande 

• Kontroll av korrekt och informativ redovisning 
• Medverkan till utveckling av redovisningsregler 

och redovisningsmetoder 
• Granskning av styrelsens och VD:ns förvaltning 
• Medverkan vid utvecklandet av förbättrade 

interna kontrollmetoder 
• Bokföring (småföretagare) 

 
Företagsledning • Företagets lönsamhet 

• Produktivitet och ekonomisk 
tillväxt 

• Avvägning av andra 
intressenters intressen 

• Medverkan till utveckling av redovisningsregler 
och redovisningsmetoder 

• Medverkan vid utvecklandet av förbättrade 
interna Medverkan vid utbildning av 
ekonomipersonal 

• Konsultinsatser 
 

Anställda • Löner och andra förmåner 
• Anställningstrygghet 
• Arbetstillfredställelse 

• Kontroll av korrekt och informativ redovisning 
• Medverkan till utveckling av redovisningsregler 

och redovisningsmetoder 
• Granskning av styrelsens och VD:ns förvaltning 
• Medverkan vid utvecklandet av förbättrade 

interna kontrollmetoder 
• Medverkan vid utbildning av ekonomipersonal 
• Insyn 

 
Kunder • Varor och tjänster 

• Pris 
• Kvalitet  
• Företagets leveransförmåga 

 

 

Leverantörer • Varor och tjänster 
• Företagets köp- och  
• Betalningsförmåga 

 

 

Långivare 
/ Kreditorer 
/ Kreditgivare 

• Kapital 
• Företagets räntebetalnings- och 

återbetalningsförmåga 

• Kontroll av korrekt och informativ redovisning 
• Medverkan till utveckling av redovisningsregler 

och redovisningsmetoder 
• Granskning av styrelsens och VD:ns förvaltning 
• Medverkan vid utvecklandet av förbättrade 

interna kontrollmetoder 
• Konsultinsatser 

 
Stat och kommun 
/ Samhället 

• Företagets skattekraft och  
• Sysselsättningsförmåga 

• Kontroll av korrekt och informativ redovisning 
• Medverkan till utveckling av redovisningsregler 

och redovisningsmetoder 
• Granskning av styrelsens och VD:ns förvaltning 
• Medverkan vid utvecklandet av förbättrade 

interna kontrollmetoder 
• Insyn 
• Konsultinsatser 
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Bilaga 5 - Ursprunglig Checklista48  

 
Revisionens syfte och mål 
 
Vad är syftet med revision enligt dig? 
 

- Är det detsamma i små och stora företag?  
-  

 
Revisionens Intressenter 
 
Argumentationen om revisionspliktens vara eller icke vara behandlas ofta utifrån vilka parter som anses vara 
viktiga intressenter. Vilka intressenter för revision i mindre bolag ser du? 
 

- Kan någon av dessa anses vara viktigare än en annan (kan man se primära och sekundära intressenter?)?  
- Vilken del av revisionen är speciellt viktig för dessa intressenter? 
- Vilka intressenter ska prioriteras om det finns motstridiga intressen om vad som är viktigt vid 

revisionen? 
 
 

Det omgivande samhällets betydelse + Respondentens syn på förenklingsmöjligheter 
 
Vilka möjligheter till förenklingar av revision i mindre bolag ser du? 
 

- Anser du att någon del av lagen bör förändras för att passa mindre företag bättre? Vilken? 
- Vilka delar av revision upplever du bör prioriteras framför andra vid revisionen i mindre aktiebolag?  
- Vilka kriterier anser du att revisionen skall utformas efter?  
- Finns det något i samhället i övrigt som man bör ta hänsyn till? 
- Anser du att en förenkling av revisionen för mindre aktiebolag är nödvändig idag? 

 
Beroende på hur mycket tid som finns att disponera vid intervjun kommer även en diskussion kring 
förslag till förenkling som funnits i andra länder eller som tagits upp i den svenska debatten bli aktuell. 
 

- Vilka förtjänster och brister ser du med de presenterade förslagen? 
 
 
Revisionens omfattning  
 
I debatten har det ibland hävdats ”att revisionsplikten i små och medelstora aktiebolag inte går att försvara i sin 
nuvarande form”. Skälet är ”att kostnaden för företagen är större än den totala nyttan av revisionsplikten i 
dessa bolag” 
 

- Finns det någon möjlighet att mäta för vilka DELAR i revisionen som nyttan överstiger kostnaden? 
- Vart ska gränsen dras för hur mycket revision man ska ha? 
- För vilka delar i revisionen överstiger nyttan kostnaden? 

 
Av SOU 1995:44 (s214) framgår att: ”Att revisionen enligt 10 kap. 7§ ABL skall utföras enligt god revisionssed 
ger utrymme för att låta den få växlande omfattning efter förhållandena i de bolag som granskas” 49 
 

- Använder man sig redan av dessa möjligheter i dag? 
- Hur fungerar det? 

 

                                                 
48 Då avsikten var att inte följa någon strikt intervjumanual vid intervjun klargjordes det att målet var att täcka in 
de övergripande ämnesområdena och att de frågor manualen innehöll i övrigt endast var frågor som skulle kunna 
komma att bli aktuella vid behov.  
49 Detta diskuterades endast med de respondenter som deltog i form av revisorer från byråer specialiserade på 
ägarledda företag. 


