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ABSTRACT 
Examination paper at University of Gävle, Fall of 2007 
 
Authors: Camilla Carlsson and Linnea Jonsson  
Supervisor: Fredrik Hartwig 
 
Title: Simplified auditing by micro companies? – A qualitative study from four accountants’ 
perspective. 
 
Background: Sweden has, since 1983, had a statutory audit for all joint-stock companies. 
However, according to EG’s fourth corporation directive, member countries can decide on 
their own if this applies for small joint-stock companies. An investigation was launched in the 
fall of 2006 to form an opinion on the importance of the audit reporting by law and what an 
abolishment of this rule would mean for small joint-stock companies. Critics are claiming that 
the cost of audit for small companies is exceeding the cause in these micro companies. 
 
Audit is regulated by Swedish translation (RS) of International Standards on Auditing (ISA) 
and is to be applied in all companies comprised by the statutory audit. However, there is a 
statement about how RS should be adjusted to small corporations. Still, there are no apparent 
simplifications that may lower the cost of the audit.  
 
Problem statement: We believe, with support from previous research, that there will be a 
demand from micro companies to audit. However, the auditing standards are not adapted to 
micro companies. This is why we’ve chosen to investigate what four accountants feel about 
the duty and an eventual simplification of the present audit process for micro companies. 
 
Purpose: The purpose of this study is to investigate four accountants opinion on the 
abolishment of audit reporting duty and an eventual simplification of the present audit process 
of micro companies.  
 
Method: We have used an inductive research approach and a qualitative approach to the 
investigation. We have used four interviews with accountants to launch the study.  
 
Conclusion: The common opinion, irrespective of individual definition of the term 
”simplification”, is that auditing can be made more cost efficient and adjusted to smaller joint-
stock companies. The starting point should be present standards. However, what’s been done 
so far doesn’t seem to be enough. 
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SAMMANFATTNING 
Examensarbete i Företagsekonomi vid Högskolan i Gävle, Kandidatnivå, Vårterminen 2007 
 
Författare: Camilla Carlsson och Linnea Jonsson  
Handledare: Fredrik Hartwig 
 
Titel: Förenklad revision av mikroföretag? – En kvalitativ studie sedd ur fyra revisorers 
perspektiv. 
 
Bakgrund: Sverige har sedan 1983 revisionsplikt för samtliga aktiebolag men enligt 
EG-rättens fjärde bolagsdirektiv får medlemsländerna själva besluta om revisionsplikt för små 
aktiebolag. Hösten 2006 tillsatte alliansregeringen en utredning för att bedöma betydelsen av 
revisionsplikt för små bolag med inriktning mot att den kommer att slopas. Kritiker till plikten 
menar att kostnaden av revisionsplikt överstiger nyttan i mikroföretagen.  
 
Revisionen regleras av Revisionsstandard i Sverige (RS) och ska tillämpas på samtliga bolag 
som omfattas av revisionskravet. Det finns dock ett uttalande om hur RS ska anpassas till små 
bolag men det finns inga tydliga förenklingar i uttalandet som kan sänka kostnaden för 
revisionen.  
 
Problemformulering: Vi tror med stöd i tidigare forskning att revision kommer att 
efterfrågas av mikrobolag även efter slopandet. Dock är revisionsstandarderna inte utformade 
efter mikroföretagens behov. Vi har därför valt att undersöka vad fyra revisorer anser om 
slopandet av revisionsplikten och en eventuell förenkling av den nuvarande 
revisionsprocessen för mikroföretagen. 
 
Syfte: Syftet med denna studie är att undersöka fyra revisorers åsikter om slopandet av 
revisionsplikten och en eventuell förenkling av den nuvarande revisionsprocessen vid revision 
av mikroföretag. 
 
Metod: Vid genomförandet av studien har vi använt en induktiv forskningsansats och en 
kvalitativ undersökningsansats då vi har utgått från det empiriska materialet som bygger på 
delvis strukturerade intervjuer med fyra revisorer.   
 
Slutsats: Den samlade bilden är att respondenterna oavsett åsikt om uttrycket förenkling 
anser att revisionen kan göras mer kostnadseffektiv och anpassad till de minsta aktiebolagen. 
Utgångspunkten vid anpassningen ska vara nuvarande standarder men det som har gjorts 
hittills verkar inte vara tillräckligt. 
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FÖRKORTNINGAR 
 
ABL: Aktiebolagslagen 
BFL: Bokföringslagen  
BFN: Bokföringsnämnden 
BRÅ: Brottsförebyggande Rådet 
EG: Europeiska Gemenskapen 
EU: Europeiska Unionen 
FAR SRS: Föreningen Auktoriserade Revisorer och Svenska Revisorssamfundet 
(Branschorganisationen för revisorer och rådgivare)  
FAS: Financial Accounting Services 
FEE: The European Federation of Accountants 
IFAC: International Federation of Accountants 
ISA: International Standards on Auditing 
RevL: Revisionslagen 
RL: Revisorslagen 
RN: Revisorsnämnden 
RS: Revisionsstandard i Sverige. 
SMF: Små och medelstora företag samt mikroföretag  
SME: Small and medium sized enterprises 
ÅRL: Årsredovisningslagen  
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1 INLEDNING 
I detta kapitel presenterar vi bakgrunden till vårt ämnesval. Vi har även valt att redogöra för 
den problemdiskussion som ligger till grund för studiens syfte och frågeställning.  

1.1 Bakgrund 
Revisionsplikt för samtliga aktiebolag infördes i Sverige 1983. Lagändringen härstammade 
från en utredning gjord av BRÅ som påvisade att den ekonomiska brottsligheten var mer 
förekommande i små bolag med litet aktiekapital än i större bolag med revisionsplikt.1 Vid 
införandet av den nya lagen gjordes inga bedömningar av de kostnader som revision medför 
för bolagen.2  

1.1.1 Aktuellt 

Enligt EG-rättens fjärde bolagsdirektiv artikel 51 får EU:s medlemsländer själva besluta om 
revisionsplikt för små bolag.3 Det är endast Sverige och Malta som har fortsatt lagstadgad 
revision inom EU.4 Alliansregeringen tillsatte hösten 2006 en utredning för att utvärdera 
betydelsen av revisionsplikt för små bolag med inriktning mot att den kommer att slopas.5 
Utredaren skall bland annat föreslå vilka förändringar som krävs för att revisionsplikten skall 
tas bort samt vilka företag som skall omfattas av förändringen. Utredningen skall presenteras 
senast den 31 januari 2008.6  

1.1.2 Debatt kring plikten 
Såväl som det finns förespråkare för plikten finns det i debatten förespråkare för slopandet. 
Professorerna Per Thorell och Claes Norberg har på uppdrag av Svenskt Näringsliv, 2005, 
undersökt varför Sverige markant avviker från omvärlden gällande revisionsplikten i små 
aktiebolag. De konstaterar att mikroföretagen inte har någon nytta av revisionsplikten7 och att 
lagen innebär att det är bolaget som får stå för kostnaden för revision samtidigt som andra 
drar nyttan av den, däribland vissa av bolagets intressenter.8 Dock anser Thorell och Norberg 
att lagstadgad revision i första hand är till nytta för samhället då de har svårt att se att lagen 
gynnar alla intressenter.9 Revision med marknadsekonomisk utgångspunkt skulle bli mer 
samhällsekonomisk effektiv om bolagen själv får avgöra om de vill behålla intressenter som 
ställer krav på revision. Dock är synsättet kritiserat då alla intressenter inte har möjlighet att ta 

                                                 
1 Thorell och Norberg, Revisionsplikten i små aktiebolag, s. 2 
2 Ibid s. 49  
3 http://www.europarl.europa.eu  den 4 april 2007 kl. 9.15 
4 http://www.ff.se/naringspolitik/kronikor/109.php den 4 april 2007 kl. 11.00 
5 Skr. 2006/07:23 Sveriges handlingsprogram för tillväxt och sysselsättning 2006 - 2008 s. 39 
6 Dir. 2006:128 Utredningen om revisorer och revision: genomförande av EG-direktiv m.m. (2006:96) 
7 Thorell och Norberg, Revisionsplikten i små aktiebolag s. 5  
8 Ibid s. 35 
9 Ibid s. 5  

http://www.europarl.europa.eu/
http://www.ff.se/naringspolitik/kronikor/109.php
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tillvara sina intressen genom avtal med bolaget på grund av praktiska eller ekonomiska 
hinder.10 

1.1.3 Definition av mikroföretag 
I Sverige finns idag ingen exakt definition av mikroföretag på redovisnings- och 
revisionsområdet.11 Dock rekommenderar EU en definition av mikroföretag samt små och 
medelstora företag (SMF) som blev gällande 1 januari, 2005. Dessa företag sysselsätter färre 
än 10 personer och har en omsättning eller balansomslutning som inte överstiger 2 miljoner 
euro per år.12 Enligt dagens statistik finns det omkring 295 600 aktiebolag i Sverige. Av dessa 
har omkring 252 000 bolag (85,3 %) färre än 10 anställda. Då det inte finns fast definition av 
mikroföretag i Sverige finns det ingen exakt statistik över dessa bolag.13 

1.1.4 Kostnaden 

Det är svårt att finna statistik över revisionsarvoden för mindre företag. Svenskt Näringsliv 
beräknade att kostnaden motsvarade 10 000 kr för mikroföretag14, dock gjordes beräkningen 
strax efter införandet av Revisionsstandard i Sverige (RS) vilket innebar att de själva ansåg att 
kostnaden i dagsläget är undervärderad då den nya standarden förväntades leda till ökade 
arbetsinsatser för revisorer och därmed högre revisionsarvoden för klienterna15. Tobias 
Svanström, Umeå universitet, gjorde 2006 en licentiatuppsats där han undersökte revisionen 
och revisionsplikten. Han menar att kostnaden för revision stiger ju större företaget är. För 
företag med upp till fem anställda är arvodet cirka 12 000 kr samt 16 000 kr för företag med 
sex till tio anställda. Svanström tillfrågade företag som hade upp till 9,5 anställda om de anser 
att nyttan av revision överstiger kostnaden. 22 % svarade ja och 47,2 % svarade nej. Samtidigt 
skulle 77,7 % av de tillfrågade företagen, med en omsättning upp till 2,5 miljoner kronor, 
välja revision av företaget även utan lagstadgad skyldighet.16  

1.1.5 Regler 
Revision av aktiebolag regleras idag av såväl lagar som standarder. Revisorns uppgift enligt 
lag är att i enlighet med god revisionssed ingående granska bolagets årsredovisning och 
bokföring samt styrelsen och den verkställande direktörens förvaltning. Efter varje 
räkenskapsår skall revisorn lämna en revisionsberättelse till bolagsstämman.17 I 
revisionsberättelsen ska revisorn uttala sig om det han eller hon enligt lag har granskat. Detta 
ses rent konkret som målet med revisionen. Revisionsberättelsen tillsammans med 

                                                 
10 Thorell och Norberg, Revisionsplikten i små aktiebolag s. 35 
11 Föreningen Svenskt Näringsliv Begäran om översyn av revisionsplikten s. 4  
12 http://www.nutek.se/sb/d/140/a/212 14 april, 2007 kl. 12.20 
13 Ulrika Petterson, Företagsregistret, Statistiska Centralbyrån 12 april, 2007 
14 Thorell och Norberg, Revisionsplikten i små aktiebolag sid. 45  
15 Svanström, Lagstadgad revision? Ja, om företagen får bestämma s.4 
16 Ibid s. 24 
17 ABL 9 kap 1 §, 3 §, 5 § 

http://www.nutek.se/sb/d/140/a/212
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årsredovisningen kan utgöra beslutsunderlag för företagets intressenter.18 RS är standarder 
som revisorn ska tillämpa vid revision av ett bolag.19 RS bygger på internationella 
redovisningsstandarder (ISA) och ska tillämpas på samtliga bolag som omfattas av 
revisionskravet.20 RevU 1005 är ett uttalande om hur RS ska kunna anpassas till små företag. 
Uttalandet ställer inga nya krav på revisionen av små företag, men samtidigt görs inga 
undantag från kraven i RS.21 Därmed finns inga tydliga förenklingar i uttalandet som kan 
sänka kostnaden för revisionen men Aktiebolagskommittén nämnde RevU 1005 som ett sätt 
att hantera de för höga kostnaderna vid revision av små bolag.22 Dock föreskriver 
prop. 1997/98:99 att revisionen i mindre bolag inte skall behövas göra mer omfattande och 
kostnadskrävande än vad som verkligen är motiverat då god revisionssed ger utrymme för att 
revisionen anpassas till förhållandena i det granskade bolaget.23  

1.1.6 Nyttan  

Förtroende gentemot intressenter kan bland annat skapas genom en kvalitetsstämplad 
redovisning via revision.24 Företagsledare i såväl stora som små företag uppfattar ofta 
externredovisningen som betungande. Det kan förklaras med att det ofta saknas erforderlig 
kompetens gällande redovisningsfrågor. Om ingen granskning sker i dessa bolag kan kvalitén 
på informationen väntas sjunka.25 Peter Öhman, forskare vid Mittuniversitetet menar att det 
kan finnas intressemotsättningar gällande revisionens innehåll och storlek. Revisorernas 
utförandeperspektiv överensstämmer inte alltid med intressenternas användarperspektiv. Att 
åsikterna skiljer sig åt kan bero på att intressenterna har högre ställda förväntningar på 
revisionen och revisorerna än vad revisorerna själva anser är rimligt att kräva. Intressenter 
känner behov av att bli delgivna mer information om det reviderade bolaget. Revisorerna ser 
nyttan av mer information till intressenter men samtidigt visar de ett motstånd mot att lämna 
utökande uttalanden då de får mer att stå till svars för.26 Michel Power, forskare inom ”the 
audit society” beskriver att samhället måste lita till revisorns individuella bedömning och att 
revisionen snarare producerar en känsla av trygghet än bevis för att den finansiella 
informationen är korrekt.27   

1.2 Problemdiskussion   
Efter att den lagstadgade revisionen upphör tror vi att revision även fortsättningsvis kommer 
att efterfrågas av mikroföretag då det mer eller mindre är ett krav från vissa intressenter som 
                                                 
18 Revision – En praktisk beskrivning s. 26 
19 Ibid s. 25 
20 FARs revisions bok s. 592 
21 Thorell och Norberg, Revisionsplikten i små aktiebolag s. 20  
22 Ibid s. 44  
23 FARs revisions bok s. 800 
24 Carlson, Argumenten för revisionsplikt väger alltför lätt 
25 Svanström, Lagstadgad revision? Ja, om företagen får bestämma s.9 
26 Öhman, Motstridiga intressen hot mot revisionens möjligheter  
27 Power, The Audit Society: rituals of verification s. 36ff 
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företagen är beroende av för sin fortsatta existens, dock är Sveriges revisionsstandarder inte 
utformade efter mikroföretagens behov. Svenskt Näringsliv anser att revisionen i de minsta 
bolagen, mikroföretagen, ska slopas då kostnaden överstiger nyttan vid revision. Vi vill med 
utgångspunkt i detta resonemang undersöka några utvalda revisorer åsikter om slopandet av 
revisionsplikten och en eventuell förenkling av den nuvarande revisionsprocessen för 
mikroföretagen. 

1.3 Syfte 
Syftet med denna studie är att undersöka fyra revisorers åsikter om slopandet av 
revisionsplikten och en eventuell förenkling av den nuvarande revisionsprocessen vid revision 
av mikroföretag. 

1.4 Frågeställning 
 

 Vad är respondenternas inställning till slopad revisionsplikt? 
 

 Vad är respondenternas inställning till en förenkling av den nuvarande 
revisionsprocessen för mikroföretag? 

 
 Kan Revisionsstandard i Sverige (RS) vara utgångspunkten för en eventuell förenkling 

vid revision av mikroföretag? 
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2 FORSKNINGSDESIGN 
I detta kapitel beskriver vi det tillvägagångssätt som använts för att utföra studien. 
Inledningsvis redogör vi för de ansatser som präglat genomförandet vilket följs av valet av 
intervjumetod och en beskrivning av intervjuernas utformande.    

2.1 Forskningsansats  
Det finns alternativa sätt som forskare kan arbeta med för att relatera teori och empiri. Den 
deduktiva ansatsen utgår från generella påståenden (teorier) och undersöker om empirisk data 
bekräftar teorin eller inte. Objektiviteten i forskningen antas stärkas då utgångspunkten tas i 
befintlig teori och därmed blir processen i mindre grad påverkad av forskarens subjektiva 
uppfattningar.28 Forskaren kan även börja undersökningen med utgångspunkt i empirin, denna 
ansats benämns som induktiv. Avsikten med datainsamlingen är att hitta generella mönster i 
det speciella, som sedan kan formas till teorier eller generella begrepp i det mer allmänna.29 
Forskningen kommer ofrånkomligt att påverkas av forskarens egna referensramar då han eller 
hon, utifrån den empiriska insamlingen, avgör vilka teorier som ska produceras.30  
 
Denna studie har sin utgångspunkt i intervjuer med fyra revisorer där deras åsikter om 
slopandet av revisionsplikten och om en eventuell förenkling av den lagstadgade revisionen 
framkommit. Vi anser att den induktiva ansatsen har nyttjats i denna studie då vi utgår från 
det empiriska materialet. Slutsatserna kan inte generaliseras då antalet respondenter är fåtaligt, 
men uppsatsen ger en förståelse för respondenternas åsikter och avsikter. Respondenterna har 
högst personliga åsikter men de påverkas även av deras yrkesroll. För att förstå 
ståndpunkterna har vi i Referensramen valt att redogöra för de faktorer som kan påverka 
respondenterna vilket bland annat innefattar intressenters behov av revision samt lagar och 
regler. 

2.2 Undersökningsansats 
Det finns olika tillvägagångssätt för forskare att införskaffa, bearbeta och analysera 
information, dock kan kunskapen genom användandet av olika ansatser likställas. Skillnaden 
som ändå råder innebär att forskaren arbetar med olika sorters data.31  
 
Vid en kvantitativ ansats arbetar forskaren med ”hårda” data. Vanligen görs 
enkätundersökningar där frågor formuleras för att mäta det teoretiska fenomen som forskaren 
vill belysa. Frågo- och svarsalternativen är färdigformulerade och mäts sedan på ett sådant 

                                                 
28 Patel och Davidson, Forskning metodiken grunder s. 23 
29 Johannessen och Tufte, Introduktion till samhällsvetenskaplig metod s. 35 
30 Patel och Davidson, Forskningsmetodiken grunder s. 24 
31 Johannessen och Tufte, Introduktion till samhällsvetenskaplig metod s. 67 
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sätt att de lämpar sig för räkneoperationer som statistiskt kan generaliseras. Denna ansats är 
inte aktuell för studien dels för att författarna avser att mäta ”mjuka” data som bygger på 
delvis strukturerade intervjuer vars svar sedan tolkas och analyseras, men även för att data 
utgörs av en liten grupp respondenter som sammantaget inte lämpar sig för räkneoperationer 
eller generalisering.32 Det arbetssätt som beskrivs kännetecknar en kvalitativ ansats. Avsikten 
med ansatsen är att få fram fylliga beskrivningar för att författarna skulle inges viss förståelse 
för företeelsen.33  

2.2.1 Val av intervjumetod 

Den empiriska datainsamlingen skedde genom personliga intervjuer. I kvalitativa intervjuer 
finns två ytterligheter, strukturerad eller ostrukturerad intervjuform. Strukturerade intervjuer 
är i förväg tillrättalagda men svarsalternativen kan inte formuleras då frågorna är öppna. 
Analysarbetet blir lättare då frågorna kan jämföras men samtidigt kan det innebära att 
intervjuaren omedvetet går miste om viss kunskap som respondenten besitter. Den andra 
ytterligheten är ostrukturerad intervjuform vilket kan likställas med ett samtal då frågorna inte 
är fastställda i förväg. Att dialogen är öppen underlättar för respondenten att tala fritt men det 
som framkommer av ostrukturerade intervjuer kan vara svårt att jämföra i efterhand då 
frågorna anpassas under samtalets gång. Respondentens svar påverkas alltid av intervjuarens 
preferenser.34 
 
Delvis strukturerade intervjuer är den mest utbredda formen av kvalitativa intervjuer. 
Forskaren utgår från en intervjuguide där teman och generella frågor som skall tas upp i 
intervjun anges. I regel är syftet med frågorna att uppmuntra respondenten att komma med 
fördjupande information.35 Vi fann denna intervjuform mest lämpad för studiens syfte. 
Avsikten var att jämföra respondenternas svar och analysera dessa med hjälp av innehållet i 
referensramen. Vi tror att respondenterna skulle ha blivit begränsade av en strukturerad 
intervjuform då syftet var att undersöka deras åsikter. De delvis strukturerade intervjuerna 
bidrog till att respondenternas svar blev mer jämförbara då de höll sig inom samma tema. 
 
Det finns olika tekniker för att samla in odokumenterad data. För denna studie fanns två 
tänkbara alternativ då syftet var att genomföra delvis strukturerade intervjuer. Alternativen 
var besöksintervjuer eller telefonintervjuer.36 Vi valde att utföra intervjuerna genom 
personliga möten på respektive respondents arbetsplats. Orsaken till valet var för att få en 
personlig kontakt med respondenterna samt att möjligheten fanns att genomföra intervjuerna 
på plats. Nyttan av besöksintervjuerna låg i en fördjupad förståelse för svaren då faktorer som 

                                                 
32 Johannessen och Tufte, Introduktion till samhällsvetenskaplig metod s. 69 
33 Ibid s. 21 
34 Ibid s. 97 
35 Ibid s. 98 
36 Eriksson och Wiedersheim-Paul, Att utreda, forska och rapportera s. 85 



   
    Förenklad revision av mikroföretag? 
 – En kvalitativ studie sedd ur fyra revisorers perspektiv 
 

 12

kroppsspråk kunde tas i beaktning. Vi kunde även med hjälp av viss facklitteratur beskriva 
frågor som respondenterna inte uppfattade. Intervjuerna antecknades och spelades in digitalt. 
Därefter skrevs de ner i sin fulla form för att vi skulle kunna göra ett urval av det som var av 
vikt för studien. Två av respondenterna, Iredahl och Skough, intervjuades delvis tillsammans 
på grund av att en av respondenterna led brist på tid. Detta kan ha inneburit att de påverkades 
av varandra, dock ansvarar de över olika områden och har likvärdig ställning i hierarkin.   
 
I de fall vi fann intervjusvar svårtolkade kompletterade vi dessa via e-post. Respondenterna 
blev delgivna deras sammanställda svar och fick möjlighet att kommentera om vi gjort grova 
feltolkningar.  Vi valde att inte göra några efterändringar då vi endast blev ombedda att ändra 
citatens meningsbyggnader.  

2.2.2 Databearbetning  

Databearbetningen har gjorts med grund i problemformuleringen, frågeställningen och den 
teoretiska förförståelsen.37 Eftersom intervjuerna bandades och sedan skrevs ned i sin fulla 
form kunde råmaterialet komprimeras till lämplig form då allt som framkom inte var relevant 
för att besvara frågeställningen. Genom datareduktionen går viss information förlorad och det 
är därför nödvändigt att principerna för datareduktion överensstämmer med intervjuns 
frågeställning och den konceptuella referensramen38. Datareduktionen är ett led i analysen. 
 
Empirisk data som vi fick genom intervjuerna är beskrivande och utgör underlag för den 
kvalitativa analysen, dock syftar undersökningen längre än att enbart ge svar på de frågor som 
ställs. Analysen syftar till att göra en koppling mellan beskrivning och möjliga 
bakomliggande faktorer för att ge kunskap om fenomenet.39 Slutsatsen bör dock betraktas 
som en enskild företeelse då undersökningen är baserad på ett mindre antal observationer.40 

                                                

2.2.3 Val av respondenter 

För att avgränsa studien har vi valt att endast undersöka revisorers åsikter. I planeringsstadiet 
diskuterade vi ämnesval med en utomstående revisor som ansåg att det finns ett behov av 
förenkling av revisionsprocessen för mikroföretag. Därför fann vi det intressant att ha arbeta 
utifrån det perspektivet.  
 
Valet av respondenter var i högsta grad medvetet för att undersökningen skulle få god 
kvalitet. Vi blev till att börja med rekommenderade två revisorer i närområdet som arbetade 
mot SMF men på olika byråer. Vi ringde dessa för att boka tid för intervju samtidigt som vi 

 
37 Lantz, Intervjumetodik, s. 73 
38 Ibid s. 79 
39 Ibid s. 72 
40 Ibid s. 73 
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presenterade syftet med undersökningen för att ge dem lite insikt i det intervjumallen byggde 
på. Vi sökte sedan upp den tredje respondenten på grund av hans ställning inom yrkeskåren 
samt hans ansvarsområde gällande revisionskvalitet inom FAR SRS. Han arbetar i Stockholm 
men vi såg inget hinder med att ta oss dit för att genomföra besöksintervjun då vi ansåg det 
vara ett positivt tillskott till studien. Vi blev även rekommenderade den fjärde respondenten, 
även han verksam inom FAR SRS, då han nyligen varit i Gävle och föreläst om SMF. Vi fick 
på mycket kort varsel en tid för intervju i Stockholm vilket passade bra då tiden sammanföll 
med intervjun med den tredje respondenten.  

2.2.4 Källkritik 

I studien har vi varit tendenskritiska vilket innebär att vi har försökt vara kritiska mot de 
egenintressen som existerar. Vi har valt att redogöra för källor med motsatt tendens för att 
visa på att det finns olika intressen och synsätt inom ämnet. Vi har även tagit teorin om 
aktörers nyttomaximering i beaktning. 
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3 REFERENSRAM 
Detta kapitel beskriver faktorer som kan ha påverkat respondenterna. Vi har valt att lägga 
stor vikt vid en beskrivning av revisionsprocessen för att läsaren ska ges en inblick i 
omfattningen av revisorns arbetsuppgifter. Avslutningsvis sammanfattar vi tidigare forskning 
som rör syftet. Dessa faktorer ligger, tillsammans med det empiriska materialet, till grund för 
vår analys och slutsats.  

3.1 Syfte och mål med revision 
Styrelse och VD bär ansvar för den information som ett företag lämnar om sin årsredovisning, 
bokföring och förvaltning. För att intressenter ska kunna förlita sig på informationen ställs det 
särskilda krav på den vilket gör att det behövs någon form av kvalitetssäkring. Revisorns roll 
är att med en professionellt skeptisk inställning planera, granska och bedöma informationen.41 
Detta görs för att det ska vara möjligt för revisorn att uttala sig i revisionsberättelsen, med hög 
men inte absolut säkerhet, att årsredovisningen har upprättats enligt tillämplig lag och därmed 
ger en rättvisande bild av företagets resultat och ställning.42 

3.2 Intressenter 
Ett bolags intressenter har direkt eller indirekt nytta av revisionen i bolaget.43 I ett 
enmansföretag är oftast ägaren och ledningen samma person och har därmed full överblick 
över hela verksamheten. I större företag sitter ägarna vanligtvis inte med i ledningen och de 
måste då lita på den information som ledningen lämnar. Revisorns arbete får därmed stor 
betydelse för ägarnas beslutsfattande. För bolagsledningen kan revisorn även fungera som ett 
bollplank i bolagets ekonomiska frågor.44 I revisionsberättelsen kan revisorn bevilja 
bolagsledningen ansvarsfrihet.45 Företagets anställda har intressen i bolaget på ett mer 
personligt plan än vad andra intressenter har.46  
 
Revisionen ska öka trovärdigheten i den finansiella rapportering som ligger till grund för 
företagets skatter, avgifter och olika typer av statliga stöd47, men den kvalitetsstämplade 
redovisningen kan även skapa förtroende gentemot övriga intressenter48.  
Leverantörer behöver trovärdig ekonomisk information för att kunna avgöra om de vågar 
leverera och ge kredit till företag. Leverantören kan få information från 
kreditupplysningsföretag där det normalt ingår om revisionsberättelsen under de senaste åren 
                                                 
41 Revision – En praktisk beskrivning s. 19 
42 FARs revisions bok s. 610  
43 Revision – En praktisk beskrivning s. 20 
44 FARs revisions bok s. 15 f 
45 ABL, 9 kap. 33 §  
46 FARs revisions bok s. 15 
47 Ibid s. 16 
48 Carlson, Argumenten för revisionsplikt väger alltför lätt 
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innehållit anmärkningar eller upplysningar. Kunderna efterfrågar trovärdig ekonomisk 
information för att veta om företaget kan förväntas fortsätta att sköta sina åtaganden. Även 
kreditgivare och banker måste kunna bedöma företagets återbetalningsförmåga för att det ska 
kunna få ett lån. Revisorns kontroll av att bolagets finansiella information är korrekt kan 
innebära säkerhet för kreditgivarna då revisorn ska vara opartisk och självständig.49 Power 
anser att revisionen frambringar känslan av trygghet snarare än bevis för informationens 
riktighet då revisionen bygger på en revisors individuella bedömning50 

3.3 Revisorns opartiskhet och självständighet 
Enligt Revisorslagen ska revisorn vara oberoende, det vill säga han ska utföra sina uppdrag 
med opartiskhet, självständighet samt vara objektiv i sina ställningstaganden. 
Revisorsverksamheten ska säkerställa att dessa krav efterföljs då de som förlitar sig till 
revisionsberättelsen ska kunna känna sig säkra på att revisorn inte påverkats av andra 
intressen än att göra en bra revision. Inför varje nytt uppdrag, eller om anledning dyker upp 
under gällande uppdrag, ska revisorn pröva om det finns hot eller omständigheter som kan 
rubba förtroendet för hans förmåga att utföra uppdraget med opartiskhet och självständighet. 
Med hjälp av analysmodellen ska revisorn själv utreda denna förmåga. Om revisorn påträffar 
faktorer som modellen ser som hot mot oberoendet ska han avböja eller avsäga sig 
uppdraget.51  
 
Problematik kring oberoendefrågan uppstår ofta i enmansföretag, där ägare och styrelse är en 
och samma person. Konsekvensen blir att den som ska granskas även är den som utser 
granskaren och vidare också betalar revisionsarvodet. Revisorn får därmed starka skäl att 
hålla sig väl med ägaren för att få behålla sitt uppdrag. Detta leder ofta till att revisorn och 
ägaren står i nära relation till varandra vilket kan komma att påverka oberoendet.52 
  

3.4 Revisorernas omvärld och interna värld  
Förväntningsgap är ett uttryck för motstridiga förväntningar på revision. Vad revisorn får och 
kan göra motsvarar inte alltid intressenternas efterfrågan och då uppstår ett förväntningsgap. 
53 Det handlar framförallt om en obalans i relationerna och olika syn på vad som är rätt och 
fel. Inriktningen och yrkesutövningen i revisionsprocessen påverkas av dels en omvärld och 
dels en intern värld. Revisionsobjektet är det centrala i omvärlden och revisorn måste ha en 
rimlig grad av kunskap om påverkande faktorer som till exempel regelverk, 
marknadsförutsättningar och etiska regler. I den interna världen finns faktorer som avgör 

                                                 
49 FARs revisions bok s. 15 
50 Power, The Audit of Society: rituals of verfication s. 36ff 
51 FARs revisions bok s. 562 
52 Thorell och Norberg, Revisionsplikten i små aktiebolag s. 33f 
53 Revision – En praktisk beskrivning s. 131 
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utförandet av revisionsuppdraget. Bland annat påverkar revisionsorganisationernas krav och 
villkor utförandet men även revisionsföretagets storlek och företagskultur är avgörande 
faktorer. Revisorn måste behärska de båda världarna för att klara av sin uppgift. Därför måste 
revisorn ständigt hålla sig uppdaterad av de förändringar som ständigt sker.54 

                                                

3.5 God revisionssed 
Revisorns uppgifter är att, i enighet med god revisionssed, granska ett bolags årsredovisning, 
bokföring och ledningens förvaltning.55 God revisionssed är ett uttryck för de normer som 
enligt lag skall tas i beaktning vid utförande av ett revisionsuppdrag. I Revisorsnämndens 
(RN) uppgifter ingår att genom föreskrifter, uttalanden och beslut utveckla god revisionssed 
på ett ändamålsenligt sätt. Normeringens utveckling har sin utgångspunkt i rekommendationer 
och uttalanden från revisorernas intresseorganisation, FAR SRS men RN har 
tolkningsföreträde vad gäller innehållet i den goda seden som dock ytterst bestäms av 
domstolarna.56 FAR SRS ger seden ett praktiskt innehåll för revisorns arbete genom RS där 
de grundläggande principerna och tillvägagångssätten för revisionen beskrivs.57 Om delar av 
seden skulle lagfästas riskerar revisorns granskning att begränsas.58 

3.6 RS – Revisionsstandarder i Sverige 
FAR ansvarade för de tidigare revisionsrekommendationerna dock ersattes revisionsprocessen 
från och med räkenskapsåret 2004 med en ny revisionsstandard, RS. Standarden ska tillämpas 
på väsentliga förhållanden vid revision av ett företags årsredovisning, bokföring samt 
företagsledningens förvaltning.59 Standarderna är baserade på ISA som ges ut av IFAC och 
följer deras uppbyggnad och numrering. RS uppdateras med kompletteringar kontinuerligt 
efterhand som ISA omarbetas.60 De ändringar, kommentarer och hänvisningar som görs, 
utförs med hänsyn till den svenska lagstiftningen. Vid ändring beskrivs avvikelsen 
översiktligt i slutet av varje RS. Innehållet i RS utgörs av grundläggande principer och viktiga 
tillvägagångssätt som ska tillämpas med ledning av tillhörande förklaringar och kommentarer. 
För att förstå och tillämpa dessa är det viktigt att beakta hela texten i RS. En revisor kan vid 
behov avvika från en RS om detta krävs för att på effektivaste sätt uppnå revisionsmålet. Vid 
en sådan avvikelse ska revisorn vara beredd att motivera handlandet. 61 
 

 
54 Johansson, Varför har vi revisorer och vad ska de uträtta, Kap. 1, Uppdrag revision, s. 12 f 
55 Revisionslag (1999:1079) 5 § 
56 http://www.revisorsnamnden.se/inforam.htm  2 maj, 2007 kl. 11.44 
57 http://www.farsrs.se/portal/page?_pageid=33,62355&_dad=portal&_schema=PORTAL, 8 maj, 2007 kl 22.50 
58 FARs revisions bok s. 590 
59 Revision – En praktisk beskrivning s. 25 f 
60 FARs revisions bok s. 592 
61 Revision – En praktisk beskrivning s. 26 

http://www.revisorsnamnden.se/inforam.htm
http://www.farsrs.se/portal/page?_pageid=33,62355&_dad=portal&_schema=PORTAL
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3.7 Revisionsprocessen enligt RS 

3.7.1 Kunskap om verksamheten 

Revisionsprocessen inleds med planering för att revisorn ska förstå verksamheten och därefter 
kunna bedöma risker och väsentlighet.62 Utifrån denna kunskap planerar revisorn vilka 
områden som ska granskas samt hur ingående granskningen ska vara.63  

3.7.1.1 Planering och verksamhetsförståelse 

Planering är en kontinuerlig process som kan komma att förändras under revisionsprocessens 
gång på grund av ändrade omständigheter. Planeringen resulterar i en utarbetad allmän 
revisionsstrategi för att revisorn ska kunna utföra revisionen på ett effektivt sätt och i rätt tid. 
Planeringen bidrar till att väsentliga granskningsområden ägnas den uppmärksamhet som är 
nödvändig för att eventuella problem ska identifieras. Planeringens omfattning beror av 
företagets storlek, revisionens komplexitet, revisorns erfarenhet av företaget och kunskap om 
verksamheten.64  
 
Revisorn skall utforma och dokumentera en övergripande revisionsplan som beskriver den 
förväntade inriktningen och omfattningen på revisionen och hur den skall utföras. Planen ska 
vara detaljerad för att kunna ge vägledning vid utarbetandet av granskningsprogrammet. 
Formen och innehållet beror av företagets storlek, revisorns arbetssätt samt revisionens 
komplexitet. Revisorn måste ta hänsyn till vissa förhållanden vid utarbetandet av den 
övergripande planen. Dessa förhållanden innefattar; (1) Kunskap om verksamheten, till 
exempel branschförhållanden och företagsledningens allmänna kompetensnivå. (2) Förståelse 
av redovisningssystem och system för intern kontroll, som påverkar graden av granskning av 
kontroller i förhållande till substansgranskning. (3) Risk och väsentlighet, där bedömning görs 
av inneboende risk och kontrollrisk samt fastställa väsentlighetsnivån för 
granskningsområden. (4) Granskningsåtgärdernas karaktär, omfattning och förläggning i 
tiden, vilket innebär att tonvikten på särskilda granskningsområden kan förändras, även 
informationsteknologins påverkan på revisionen studeras. (5) Koordinering, ledning, 
övervakning och kontroll, kan innebära att specialister anlitas och att personalbehovet ses 
över. (6) Andra förhållanden, kan röra företagets fortsatta drift och förhållanden som kräver 
särskild uppmärksamhet till exempel förekomster av närstående partner.65 
 
I planeringen ingår även att revisorn utarbetar och dokumenterar ett granskningsprogram som 
fastställer karaktär, omfattning och förläggning i tiden av planerade granskningsåtgärder som 

                                                 
62 FARs revisions bok s. 113 
63 Revision – En praktisk beskrivning s. 33  
64 FARs revisions bok s. 652 f 
65 Ibid s. 651 ff 
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krävs för att genomföra den övergripande revisionsplanen. De förhållanden som revisorn tar 
hänsyn till i den övergripande revisionsplanen kan behöva beaktas mer ingående när 
granskningsprogrammet utarbetas. Granskningsprogrammet används som instruktioner för 
medarbetare som arbetar med revisionen och som ett sätt att kontrollera och dokumentera att 
arbetet genomförs på rätt sätt. Granskningsprogrammet och den övergripande revisionsplanen 
ska, vid behov, ändras under revisionens gång. Grunderna till betydande förändringar ska 
dokumenteras.66  
 
Revisorn skall, som ovan nämnt, ta hänsyn till väsentlighet när han bestämmer hur 
granskningsåtgärderna ska utformas, vad de ska omfatta och när de ska genomgöras. 
Väsentlighet ska även tas i beaktning när revisorn bedömer effekten av felaktiga uppgifter.67 

3.7.1.2 Väsentlighet 

Revisorn skall uppmärksamma väsentlighet och dess samband med revisionsrisk vid 
revisionens genomförande. Det är revisorns professionella omdöme som avgör vad som är 
väsentligt.68 Graden av väsentlighet varierar mellan olika företag, ett belopp som är väsentligt 
i ett litet företag kan ofta bortses från i ett stort.69  Vid utformningen av revisionsplanen 
fastställs en godtaglig tröskelnivå för väsentlighet i syfte att inrikta granskningen mot att 
upptäcka felaktiga uppgifter som kan påverka årsredovisningen och förvaltningen. Om ett 
företag lämnar en otillräcklig eller felaktig beskrivning av en redovisningsprincip och det är 
sannolikt att en intressent av årsredovisningen skulle bli missledd, klassas det som en felaktig 
uppgift.70  

3.7.1.3 Riskbedömning 

Resurserna för ett revisionsuppdrag begränsas av tid och pengar. Revisorn ska därför välja de 
granskningsmetoder som är mest effektiva för att komma fram till uttalanden i 
revisionsberättelsen. Revisionsrisken är risken för att revisorn ska göra ett felaktigt uttalande i 
revisionsberättelsen. Liksom väsentligheten bedöms revisionsrisken i ett bolag av revisorns 
professionella omdöme och det är bedömning av risker tillsammans med bedömning av 
väsentlighet som avgör hur omfattande granskningen kommer att bli och när den ska ske. 
Riskanalyseringen förenklar revisorns arbete med att upptäcka väsentliga fel i redovisningen 
eller brister i den interna kontrollen samtidigt utgör analysen underlag för 
förvaltningsrevisionen.71 
 

                                                 
66 FARs revisions bok s. 651 ff 
67 Ibid s. 660 
68 Ibid s. 660 
69 Revision – En praktisk beskrivning s. 36 
70 FARs revisions bok s. 660 
71 Revision – En praktisk beskrivning s. 37 
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Det finns olika slags risker som revisorn måste bedöma. Revisionsrisken påverkas direkt av 
tre andra riskkomponenter; inneboende risk som innebär att redovisningen kan bli felaktig 
eller förvaltningen bristfällig på grund av företagets verksamhet. Risken för att väsentliga fel 
inte upptäcks och hanteras i företagets system för intern kontroll benämns kontrollrisken. 
Upptäcksrisken består i risken att revisorn inte upptäcker väsentliga fel. Det finns ett samband 
mellan de tre riskkomponenterna som innebär att nivån på riskerna kan skilja sig åt men 
summan blir ändå att revisionsrisken hålls på en godtagbart låg nivå.72 Valet av 
granskningsåtgärder ska säkerställa att risken minskar. 73 

3.7.1.4 Intern kontroll 

Intern kontroll är ett integrerat system med rutiner och riktlinjer. Målet är att ge en rimlig 
försäkran om att verksamheten sköts säkert och effektivt.74 Om företaget har en god intern 
kontroll minskar risken för fel i redovisningen då sannolikheten att såväl medvetna som 
omedvetna fel kan upptäckas. Revisorn måste därför ta hänsyn till vilken intern kontroll 
företaget har vid utvecklandet av revisionsplanen. Företaget kan, vid god kontroll, ge bättre 
information till sina intressenter vilket kan innebära ökat förtroende för företaget. Den interna 
kontrollen kan skilja sig åt mellan olika företag och mellan företagets olika delar. 
Utformningen av den interna kontrollen är beroende av olika faktorer, till exempel företagets 
verksamhet, storlek samt möjligheterna för företagsledningen att utöva personlig kontroll. 
Intern kontroll kan vara kostsamt därför måste alltid kostnaden vägas mot fördelen i form av 
den minskade risk som kontrollen kan ge.75  

3.7.2 Granskning 

Enligt ABL ska revisorn granska ett företags bokföring, årsredovisning och förvaltning. Syftet 
med granskningen är utgöra underlag för revisorns ställningstagande i revisionsberättelsen. 
Granskningen och planeringen i ett revisionsuppdrag är beroende av hur god den interna 
kontrollen är samt hur stor risken är för väsentliga fel i företaget.76 Aktuella 
granskningsområden är de som kan ha en väsentlig påverkan på årsredovisningen, 
bokföringen och ledningens förvaltning eller på granskningen eller revisionsberättelsen.77   

3.7.2.1 Granskningsmetoder och granskningsåtgärder 

Granskningen fokuseras till de områden där risken för väsentliga fel är störst.  Det finns olika 
metoder för granskning och den metod som revisorn väljer beror i hög grad på kvalitén av den 
interna kontrollen. Revisorn försöker tillämpa den metod som är mest effektiv för att nå målet 
med revisionen. Metoden granskning av kontroller kan vara mest effektiv om den interna 
                                                 
72 Revision – En praktisk beskrivning s. 37 
73 FARs revisions bok s. 663  
74 Ibid s.. 663 
75 Revision – En praktisk beskrivning s. 45 f 
76 Ibid s. 57 
77 FARs revisions bok s. 654 



   
    Förenklad revision av mikroföretag? 
 – En kvalitativ studie sedd ur fyra revisorers perspektiv 
 

 20

kontrollen är god då sannolikheten är högre för att redovisningen är fullständig och korrekt. 
Dock är inget internt kontrollsystem helt tillförlitligt, det innebär att revisorn alltid måste göra 
viss substansgranskning, vilket i sin tur innebär att revisorn granskar innehållet i olika poster i 
resultat- och balansräkningen i löpande redovisningen eller i bokslutet. Många små företag 
saknar intern kontroll helt eller delvis, det innebär att revisorn måste substansgranska. Dock 
innebär förvaltningsrevisionen att den interna kontrollen måste granskas till viss del för att 
bedöma kontrollen över bokföringen och medelsförvaltningen.78 
 
Kunskapen om intern kontroll revisorn inhämtat vid planeringsstadiet är inte ett tillräckligt 
underlag för granskning av årsredovisningen. Därför måste den interna kontrollen, som 
revisorn vill stödja sig på, verifieras genom att han gör direkta iakttagelser av hur kontroller 
görs. Exempel på granskningsåtgärder vid granskning av kontroller är intervjuer och 
bedömning av redovisningsrutiner. Alla internkontrollmoment måste vara dokumenterade och 
på så vis blir det lättare att följa en enskild affärshändelse från dokumentering till presentation 
i årsredovisningen.79  
 
Revisorn behöver som tidigare nämnt även granska olika poster i resultat- och 
balansräkningen samt de bakomliggande transaktionerna till posterna. De åtgärder revisorn 
kan vidta vid substansgranskning är exempelvis lagerinventering samt nyckeltalsanalyser. 
Denna analytiska granskning kan ingå i substansgranskningen och den kan innebära att 
revisorn jämför redovisade siffror med föregående års redovisade siffror för att identifiera 
tänkbara riskområden som kräver ökad granskning. Revisorn gör även en slags analytiskt 
granskning när han tar slutgiltig ställning till årsredovisningen.80  

3.7.2.2 Granskning av småföretag 

Revisorn kan ofta granska små företag, till exempel enmanskonsultbolag, utan att behöva åka 
ut till kunden. Det är i regel dock extra nödvändigt för revisorn att komma nära och förstå den 
verksamhet han skall revidera trots att den information som skall bearbetas ryms i ett par 
pärmar. Revisorn måste försäkra sig om att företagsledaren tar aktiv del i redovisning, 
medelsförvaltning och kontroller. Det är sällan som små företag har möjligheten till ett internt 
kontrollsystem med arbets- och ansvarsfördelning men det kan finnas kontroller i 
redovisningssystemet som skall förhindra att fel görs av misstag. Revisorn måste därför oftast 
substansgranska små företag för att försäkra sig om att väsentliga och riskfyllda transaktioner 
bokförts på rätt sätt.81  

                                                 
78 FARs revisions bok s. 38 f 
79 Revision – En praktisk beskrivning s. 62 
80 Ibid s. 63 f 
81 FARs revisions bok s. 48 
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3.7.3 Förvaltningsrevision 

Målet med revision är att en revisionsberättelse82 där revisorn bland annat uttalar sig om 
styrelsens och VDs ansvarsfrihet. Förvaltningsrevision är en förutsättning för att revisorn 
skall kunna göra ett sådant uttalande. Granskningsåtgärderna innebär främst att gå igenom 
ledningens planering och kontroll och andra förvaltningsåtgärder. Revisorn ska sedan bedöma 
åtgärder och försummelser av styrelsen och VDn, som enligt ABL kan leda till 
ersättningsskyldighet mot bolaget om det har uppstått en ekonomisk skada genom deras 
uppsåt eller oaktsamhet.83 Dock skall inte revisorn enbart se om beslut fattats till företagets 
nackdel utan även undersöka om avgörande beslut tagits på dåliga grunder eller om bolaget 
utsatts för onödig risk.84 Bedömningen görs utifrån hur bolagets resultat, ställning, likviditet 
och finansiering har påverkats av den aktuella förvaltningsåtgärden. Även andra överträdelser 
av gällande lagstiftning samt hur bolaget har uppfyllt bokföringsskyldigheten, ska tas i 
beaktning vid revisionen.85  
 
Gränsen mellan förvaltningsrevision och revision av bokförning och årsredovisning är inte 
alltid tydlig, vilket innebär att slutsatserna från granskningen av redovisningsmaterialet kan 
användas vid allmänna bedömningar i förvaltningsrevisionen. Om den interna kontrollen är 
bristfällig kan det påverka granskningen av förvaltningen, därför kan det krävas att revisorn 
vid förvaltningsrevisionen undersöker den interna kontrollen även om han enbart har använt 
substansgranskning.86  

3.7.4 Revision av bokföring och årsredovisning  

Revisorn avgör vilken metod som ska användas vid granskning av bokföring och 
årsredovisning. I de små bolagen är det oftast nödvändigt att använda substansgranskning för 
en stor del av bokföringen. Granskningen av bokföringen är viktig del i förberedelsen av 
granskningen av årsredovisningen och eventuellt koncernredovisningen. Varje år avslutas 
bokföringen med ett bokslut. Bokslutet bygger på balansräkningen och resultaträkningen i 
årsredovisningen.87   

3.7.5 Rapporter 

Med anledning av revisionsuppdraget lämnar revisorn både muntliga och skriftliga rapporter 
till beslutsfattare i företaget. Innehållet i rapporterna kan vara iakttagelser och kritiska 
synpunkter på den interna kontrollen samt brister i de interna kommunikations- och 
informationssystemen. När rapporterna innefattar kritiska synpunkter lämnar revisorn också 
                                                 
82 Revision – En praktisk beskrivning s. 26 
83 Ibid s. 80 f 
84 FARs revisions bok s. 136 
85 Revision – En praktisk beskrivning s. 80 f 
86 Ibid s. 80 
87 Ibid s. 85 f 
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konstruktiva förslag till förbättringar. Åtgärder som revisorn påvisar ska göras snarast möjligt 
för att företaget ska hinna rätta till felen innan revisorn gör uttalandet i revisionsberättelsen.88  

3.7.5.1 Revisionsberättelsen 

Revisionsberättelsen är revisorns viktigaste och enda offentliga handling och målet med hela 
revisionen. Revisorn ska i berättelsen rapportera till bolagsstämman om årsredovisningen 
upprättats i enlighet med ÅRL. Revisorn ska även tillstyrka eller avstyrka att resultat- och 
balansräkning fastställs, att vinsten disponeras (alternativt förlusten behandlas) enligt 
förslaget i förvaltningsberättelsen och att styrelseledamöterna och VD beviljas ansvarsfrihet. 
En revisionsberättelse utan anmärkning ska utformas enligt standard och om anledning getts 
till avstyrkande, anmärkning eller särskild information ska det tydligt framgå. Det ska även 
synas om revisorn av något skäl varit tvungen att avvika från god revisionssed. En 
revisionsberättelse, gjord efter standardutformningen, är aldrig någon garanti för att allt står 
rätt till då revisorn, genom planeringen och genomförandet av revisionen, endast i rimlig grad 
har försäkrat sig om att det inte finns några väsentliga fel.89 

3.7.6 Dokumentation 

Revisorn är skyldig att dokumentera granskningen. Med dokumentation menas det material 
(de arbetspapper) som upprättas av och för revisorn eller som revisorn inhämtat och bevarat i 
samband med genomförandet av revisionen. Arbetspapperna ska vara av sådan betydelse att 
de kan bevisa och bekräfta de uttalandena revisorn gör i revisionsberättelsen, de ska verifiera 
revisorns ställningstaganden och rapportering.90 De ska vara tillräckligt fullständiga och 
detaljerade för att ge en övergripande bild av den revision som gjorts. Dokumentationen ska 
även fungera som bevis för att revisionen utförts i enlighet med god revisionssed.91 Vid behov 
ska en medrevisor, RN eller en domstol via dokumentationen ha möjlighet att bedöma 
revisorns arbete i efterhand. En bra dokumentation effektiviserar granskningen och ger ett bra 
underlag för kommande års planering.92 

3.7.6.1 Vad ska dokumenteras? 

Alla moment i revisionsprocessen ska dokumenteras, från planering till rapportering. Det ska 
framgå vilka väsentlighets- och riskbedömningar samt vilken planering som legat bakom 
granskningen.  Dokumentationen ska även klargöra vad som granskats, hur granskningen har 
genomförts samt dess omfattning. Iakttagelser och bedömningar ska framgå, liksom vilka 
slutsatser som dragits och vilka åtgärder som vidtagits. I dokumentationen måste det även 

                                                 
88 Revision – En praktisk beskrivning s. 93 
89 FARs revisions bok s. 62 f 
90 Ibid s. 50 
91 Ibid s. 635 f 
92 Ibid s. 50 
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ingå korrespondens, revisionsberättelser, promemorior och andra skriftliga uttalanden eller 
intyg som revisorn skrivit.93  

3.7.7 RevU 1005 De särskilda övervägandena vid revision av små företag 

Ansatsen för revisionen i varje företag ska anpassas till de förhållanden som råder i företaget 
och uppdraget. Vid revision av små företag finns det särskilda övervägande som revisorn 
måste ta i beaktning. Detta eftersom revision av ett litet bolag skiljer sig från revision av ett 
stort bolag då de vanligen är mindre komplicerade. RevU 1005 är en komplettering till RS 
som varken ställer några nya krav eller gör undantag från de krav som redan ställs. Den är 
endast en vägledning för tillämpningen av RS vid revision av små företag och för hur 
revisorns arbete påverkas i de fall han även tillhandahåller redovisningstjänster åt ett litet 
företag. Målet med kompletteringen är att redogöra för de egenskaper som normalt finns i små 
företag och beskriva hur dessa kan påverka användningen av RS.94  

3.8 Agentteorin 
Agentteorin används framförallt i stora företag med externa aktieägare. Agentteorin 
introducerades av Jensen och Meckling där de beskrev agentrelationen som ett kontrakt under 
vilken en eller flera personer (principal/er) anlitar en annan person (agent) att utföra tjänster å 
deras vägnar. Parterna strävar efter att maximera sin egen nytta och det råder ofta skillnader i 
tycke och riskuppfattning vilket leder till att problemet med icke existentiella 
kostnadseffektiva kontrakt uppstår. I relationen antas alla parter vara nyttomaximerande, 
därför är det högst troligt att agenten inte alltid kommer att agera i principalens bästa intresse. 
Därav uppstår behovet av övervakning av innehållet i den ekonomiska rapporteringen. 
Revisorn anställs som tredje part och får en kontrollerande roll. Informationen från agenten är 
inte enbart avsedd för principalen då den kvalitetsstämplade informationen även förväntas ge 
nytta åt företagets övriga intressenter.95 
I små företag är oftast ägare (principal) och ledning (agent) samma person vilket innebär att 
nyttan av revision har ifrågasatts i många sammanhang. En ensam ägare med full insyn i 
företaget behöver eventuellt ingen externkontroll av räkenskaperna då förhållandena redan är 
kända för personen i fråga. Mervärdet av revision ur ett ägarperspektiv uppstår först när det 
finns ägare som inte ingår i företagsledningen eller styrelsen. Dock ökar nyttan i takt med att 
företagens storlek ökar eftersom revisionen då får en mer mångfacetterad roll.96  

                                                 
93 FARs revisions bok s. 51 
94 Ibid s. 800 
95 Svanström, Lagstadgadrevision? Ja om företagen får bestämma! s. 5 
96 Ibid s. 7 ff 
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3.9 Tidigare forskning  

3.9.1 Peter Öhman (2004) 

 
Revisorers perspektiv på revision. En fråga om att följa upptrampade stigar 
 
Peter Öhman är Ekonomie doktor på Mittuniversitetet. Forskningsfrågan i hans avhandling 
handlade om hur svenska revisorer såg på sin huvudsakliga uppgift och på möjligheterna till 
eventuella förändringar av den. Öhman utgick från den redovisningsinformation som 
lämnades av börsnoterade företag. Resultatet av studien kan redovisas i fyra punkter 
1. Revisorer kvalitetssäkrar en viss sorts information.  
Öhman beskriver att det finns uppgifter som fokuserar på information från intressenternas 
perspektiv. Den informationen delges i relativt liten omfattning trots att revisorerna själva 
anser att den har stor betydelse för bolagens intressenter. Avsaknaden av tillförlitliga metoder 
bidrar till att revisorerna inte känner sig tillräckligt trygga för att hantera den informationen. 
Även risken för skadeståndskrav spelar in. Rädslan för att inte ha ryggen fri uppfattas som ett 
problem.  
2. Revisorer vänder blickarna från intressenterna. 
Öhman gjorde en tolkning att revisorerna visar mindre uppmärksamhet åt 
redovisningsberättigade investerare och öviga intressenter än åt de redovisningsskyldiga 
klienterna. Respondenterna visade även på självfokusering och vissa revisorer upplevde deras 
arbete som komplext och mycket svårt. Det som är värdefullt för intressenterna tycktes ställas 
mot vad som är tryggt för revisorerna själva. En förklaring till det kunde finnas i de krav som 
ställs på revisorn. Revisorerna framförde att ansvaret för revisionen innebar betydande risker 
för revisorn som person. Öhman refererade till Power (2003) och beskrev att det är 
nödvändigt för revisorerna att försöka bibehålla eller öka sin egen säkerhet för att hantera 
osäkerhetskänslan.  
3. Revisorer saknar förändringsvilja. 
Resultaten pekade på att det fanns en betydande konservatism bland svenska revisorer i synen 
på sin uppgift som en länk mellan redovisningsskyldiga och redovisningsberättigade. 
Majoriteten av respondenterna ville inte se några eller endast några förändringar utöver de 
anpassningar som successivt görs till nya lagar och rekommendationer inte minst beroende på 
att större förändringar skulle innebära svårigheter för dem själva. I en stor omfattning tycks 
revisorerna göra sitt jobb enligt gällande regelverk och praxis utan att på allvar reflektera över 
om det skulle kunna göras på ett delvis annorlunda sätt. Revisorerna tenderade att ta 
arbetsvanor för givna utan att ifrågasätta dem.  
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4. Revisorer inriktar sig på att ”göra saker rätt”. 
Respondenterna gav uttryck för att de inte primärt utgår från intressenternas behov. Det 
föreföll att en majoritet av revisorerna främst använde begreppen väsentlighet och risk för att 
skydda sig själva. Att hänvisa till väsentlighet och risk föreföll vara en internt accepterad 
lösning på de flesta problemen och revisorerna kunde därigenom hävda att de ”gör saker rätt”.  
De följer i relativt stor utsträckning riktlinjer och utnyttjar annat stöd för att revisionen ska bli 
effektiv och standardiserad. Resultaten visade även på att de inte ville granska och uttala sig 
om framtidsorienterad information som de själva ansåg vara till nytta för intressenterna. Det 
gav en fingervisning om att revisorerna inte fokuserade investerare och övriga intressenter i 
den utsträckning som direktiven om väsentlighet anger. 
  

3.9.2 Tobias Svanström (2006) 
 
LAGSTADGAD REVISION? JA, om företagen får bestämma!  
 
Tobias Svanstöm är doktorand vid Handelshögskolan, Umeå universitet. År 2006 
presenterade han en enkätstudie där små och medelstora företag ingick. Resultatet av studien 
gav inte stöd för att revisionen skulle uppfattas som en ekonomisk börda eller innebär en 
onödig tidsåtgång för företagsledningen. Företagen uppfattade att revisionen däremot ger 
företaget kunskaper och är en god hjälp för intern kontroll och styrning, samt är till god hjälp 
för företagens intressenter. Företagen var i allmänhet positiva till revision och uppfattade att 
de hade nytta av revisionsplikten. Dock var de minsta bolagen mest tveksamma till nyttan av 
revision, endast en fjärdedel ansåg att nyttan översteg kostnaden av revision. Bland 
respondenterna uppgav ungefär hälften att de hade nytta av plikten. Dock visade studien på att 
fyra femtedelar av de små företagen skulle välja revision även om plikten slopades.  
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3.9.3 Per Thorell och Claes Norberg (2005) 

 
Revisionsplikten i små aktiebolag 
 
Intresseorganisationen Svenskt Näringsliv gav professorerna Thorell och Norberg i uppdrag 
att kartlägga för- och nackdelar med lagstadgad revision i små svenska aktiebolag. Uppdraget 
innefattade att de skulle komma med ett ställningstagande i frågan om revisionsplikten bör 
avskaffas eller inte. Den centrala frågeställningen var om nyttan av revisionsplikten översteg 
kostnaden. För att besvara den frågan var de tvungna att ta hänsyn till att det är fler än bolaget 
och bolagets ägare som har nytta av revisionen. Däremot ser de den väsentliga faktorn att det 
är bolaget och bolagets ägare som får stå för hela kostnaden. Thorell och Norberg studerade 
framförallt tidigare undersökningar som de sedan gjorde bedömningen utifrån.  
 
De anser att det saknas tillräckligt starka bevis för att hävda revisionspliktens fördelar 
gentemot dess kostnader och därmed anser de att revisionsplikten bör avskaffas. De anger 
svenska företags konkurrenskraft som ett skäl till slopandet då de har svårt att se särskilda 
omständigheter som motiverar revisionsplikten i Sverige när det inte ställs samma krav på 
utländska företag. Revisionsplikten överrensstämmer med synsättet att alla aktiebolag i 
princip ska behandlas lika. Thorell och Norberg konstaterar att utvecklingen utomlands går i 
stor utsträckning mot att använda sig av särregler för revision av SME. Trots den svenska 
uppfattningen att småföretag inte ska särregleras anser de att mikroföretagen och även alla 
små och medelstora företag kräver särbehandling i form av enkla och ändamålsenliga regler. 
De anser att dessa företag bör få avgöra själva om de vill ha revision. Eftersom att ägarna och 
bolagsledningen i mikroföretag ofta är samma person konstaterar Thorell och Norberg att 
dessa bolag inte har någon nytta av revisionsplikten. De anser att den lagstadgade revisionen 
främst är till nytta för samhället och i viss mån andra intressenter som inte kan nå 
avtalslösningar med bolaget. De tror att avskaffandet av revisionsplikten kommer att leda till 
samhällsmässiga besparingar på ca 2 miljarder SEK per år och de grundar antagandet på att 
ungefär 70 % av de undantagna bolagen inte kommer att utnyttja revision, i likhet med de 
engelska förhållandena.   
 
Thorell och Norberg ifrågasätter varför inte revisionsbranschen har tagit fasta på lagstiftarens 
anvisade möjlighet att ha enklare regler för revision av SME. De anser att den gällande 
standarden inte alls är anpassad för revision av SME. De anser att det behövs en direkt 
anpassad standard för revision av småföretag oavsett om plikten avskaffas eller ej. Dock ser 
de inte hur en sådan revisionsstandard ska komma till stånd då revisionsbranschen anser att 
”revision ska vara revision”. Thorell och Norberg ser inte att det borde finnas något 
principiellt hinder för ett annorlunda innehåll i revisionen av mindre bolag då 



   
    Förenklad revision av mikroföretag? 
 – En kvalitativ studie sedd ur fyra revisorers perspektiv 
 

 27

redovisningsreglerna är förenklade. De ser idag inga drivkrafter från omvärlden gällande en 
särreglering eftersom att majoriteten inte har någon revisionsplikt i SME. De tror dock att 
behovet av särregler försvinner om SME undantas från revisionsplikten en revisionsstandard 
som är direkt anpassad till mindre företag har kommit till stånd. 
 

3.9.4 The European Federation of Accountants, FEE (2006) 

 
IMPLEMENTATION OF INTERNATIONAL AUDITING STANDARDS FOR ALL 
STATUTORY AUDITS IN THE EUROPEAN UNION 
 
FEE, den europeiska revisorsorganisationen, välkomnar artikel 26 i EU: s direktiv om 
lagstadgad revision. Organisationen vill inte tillåta olika revisionsstandarder för företag av 
olika storlek. Det skulle skapa förvirring och missförstånd kring innebörden av en revision. 
De ser svårigheter i att dra gränser för vilken standard som ska tillämpas i olika företag och 
om revisionen i så fall skulle ändras efter att storleken på företagen växlar. FEE vill ha 
principbaserade standarder som tillämpas med professionellt tänkande och omdöme och ingen 
lättrevision som bara innebär att sätta kryss i checklistor. Som enda alternativ förordar de ISA 
som de anser, genom sin principbaserade natur, motsvarar kraven för SME utan att det behövs 
några separata standarder.  
 
”En revision är en revision.” FEE anser att det skulle bli svårt att kvantifiera och förklara vad 
revision innebär om det fanns två revisionsstandarder. De anser att ISA är utformat för att 
revisorn ska kunna uttala sig med rimlig säkerhet att den finansiella informationen inte 
innehåller väsentliga fel och de tror att användare av en revisionsberättelse förväntar sig ett 
enhetligt revisionsbestyrkande baserat på en enhetlig revisionskvalitet. FEE menar att ett 
undantag från gällande standarder för småföretag skulle leda till att revisorn gör ett uttalande 
med lägre säkerhet. De anser att användaren redan har svårt att förstå vad rimlig säkerhet 
innebär och måste därför besitta mycket goda kunskaper om revision för att kunna förlita sig 
på en sådan revisionsberättelse. Samtidigt ser de en risk att dessa revisionsstandarder kan bli 
mer föreskrivande och mindre principbaserade vilket innebär mer arbete vid revisionen av 
SME. FEE anser slutligen att de nuvarande revisionsstandarderna även kommer att fungera 
för små företag om revisorn tänker smått först om det behövs särskilda detaljbestämmelser. 
Slutsatsen är att två uppsättningar standarder inte skulle fungera då det skulle skapa första och 
andra klass revision. Dock påpekar de att IFAC har inlett ett projekt som är menat att guida 
revisorer genom ISA vid revision av SME.  
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4 EMPIRI 
Kapitlet inleds med en presentation av respondenterna som sedan följs av en 
sammanställning av intervjusvaren. Vi har valt att utgå från intervjumallen för att strukturera 
svaren.  

4.1 Presentation av respondenter 

4.1.2 Respondent 1 

Mikael Johansson. Kontorschef, Ernst & Young, Gävle. Johansson är godkänd revisor sedan 
1990. Han är revisor i cirka 220 bolag, huvudsakligen inom Gästrikland med inriktning mot 
ägarledda företag. Hans arbetsuppgifter är revision samt konsultationer inom skatt, 
företagsvärderingar, företagsförvärv, företagsförsäljning och redovisning.  
 

4.1.3 Respondent 2 

Thomas Ljungkrantz, Öhrlings PriceWaterHouseCoopers, Gävle. Ljungkrantz har arbetat som 
revisor på byrån sedan januari 1997 och är auktoriserad revisor sedan mars 2003. Han arbetar 
främst mot mindre och medelstora familjeägda aktiebolag. 
 

4.1.4 Respondent 3  

Lennart Iredahl. Revisionschef/Kvalitetskontroll, FAR – SRS, Stockholm. Iredahl var 
auktoriserad revisor mellan 1980 - 2004. Han var tidigare ledamot i FAR. Sedan 2004 arbetar 
han hos FAR – SRS med frågor inom redovisning, revision och kvalitetskontroll. Han är 
sekreterare i redovisningskommittén, revisionskommittén och kvalitetsnämnden. 
 

4.1.5 Respondent 4 

Bengt Skough, SME ansvarig, FAR – SRS, Stockholm. Skough är godkänd revisor sedan 
1985. Han var Vice ordförande i Svenska Revisorsamfundet SRS 2000-2002. Inom 
FAR - SRS är han ansvarig för sektionen småföretagsfrågor vilket innefattar K2-bolagens 
revisorer samt service och support åt små och medelstora revisionsbyråer. Utöver detta är han 
även ansvarig för utvecklingen av lokalföreningsverksamheten inom FAR – SRS. 
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4.2 Sammanställning av intervjusvar  

4.2.1 Respondenternas definition av mikroföretag 

Johansson definierar mikroföretag som vilande eller en- eller tvåmanskonsultbolag med en till 
två miljoner kronor i omsättning. Han instämmer inte med Svenskt Näringslivs definition då 
han anser att dessa bolag är för stora. 
 
Ljungkrantz definierar mikroföretag som mindre bolag med en omsättning på två till tre 
miljoner kronor och med maximalt fem anställda. Han instämmer inte med Svenskt 
Näringslivs definition då han tror att det är svårt att ha en omsättning på tre miljoner kronor 
och samtidigt ha nio anställda.  
 
Iredahl och Skough gav ingen exakt definition av vad de anser vara mikroföretag. Skough 
talar om de allra minsta som enmanskonsultbolag med färre anställda eller bolag utan 
externfinansiering. Iredahl nämner Svenskt Näringslivs definition och EU – kommissionens 
som definierar mikroföretag som dem med färre än tio anställda vilket han anser vara 
betydligt större bolag än de som har tre miljoner kronor i omsättning.  

4.2.2 Respondenternas syn på syftet med revision? 

Johansson tycker att det i grund och botten handlar om att säkerställa att den ekonomiska 
informationen som lämnas av företaget är så rättvisande som möjligt. Han ser sig som en 
oberoende part för att olika intressenter ska få den information de behöver. Dock tror han att 
ett mindre bolag inte har lika många intressenter som större bolag. Johansson påpekar att han 
tycker att små bolag är mer lättöverskådliga och att det inte då finns lika många fel i 
informationen.  
 

”… det är väl det som är problemet egentligen också att det är ju samma så att säga 
lagstiftning för de minsta bolagen med en anställd och för vilande bolag som för Sandvik.” 

 M. Johansson 
 

Ljungkrantz anser att huvudsyftet är att säkerställa kvaliteten i årsredovisningen som lämnas 
till bolagets intressenter genom att säkerställa att bolaget bland annat har uppfyllt alla krav när 
det gäller redovisning, sociala avgifter och skatter. Han menar även att revisionen ger en bra 
värdemätare för bolaget och dess ägare då revisorn säkerställer att verksamheten har rutiner 
som fungerar på ett bra sätt.   
 
Iredahl svarade kort och koncist att syftet med revision är att uppfylla revisionskraven. Vidare 
anser han att revisionsmålen är att granska och kontrollera att alla väsentliga räkenskaps och 
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balansposter är korrekt redovisade. Skough påpekade dock att syftet även kan ses i ett större 
perspektiv, mer samhällsmässigt.  

 
”… syftet är ju att ge samhället och näringslivet förutsättningar för att bedriva verksamhet 

egentligen.”  
 B. Skough 

4.2.3 Respondenternas inställning till slopad revisionsplikt 

 
”… för de riktigt minsta skulle de absolut kunna slopa helt.” 

 M. Johansson 
 

Johanssons inställning beror på vilken gräns som bli gällande. Sätts gränsen vid företag som 
har en eller två miljoner i omsättning är han positiv till slopandet men i företag med 
leverantörsskulder, bankkredit och så vidare där tycker han att det finns ett behov av revision. 
Han säger att arbetet med årsredovisning kommer företag vara tvingade att göra trots ett 
slopande och han tror att det är ett fåtal som har den kompetensen, om man tar hänsyn till 
ÅRL. Johansson anser med andra ord att plikten ska kvarstå i mikrobolag om vi ser till 
Svenskt Näringslivs storleksmässiga definition. Han har studerat Svenskt Näringslivs rapport 
och uttrycker: 
 

”Jag tycker skälen till att avskaffa revisionsplikten är, det man pratar om egentligen är ju 
kostnaden för småföretagen, det tycker jag är trams egentligen.” 

 M. Johansson 

 
Kostnaden är ett dåligt skäl för slopandet då Johansson anser att revisionen bara är en liten del 
av allting som en företagare är skyldig att göra, till exempel deklaration och årsredovisning. 
 
I grund och botten är inte Ljungkrantz emot att det lagstadgade tvånget försvinner, han ser 
ingen fördel i att tvinga på företag något de inte vill ha. Han ser det som ett faktum att plikten 
kommer att försvinna men han tror att behovet av revision i de flesta bolag ändå kommer att 
finnas och att många av hans nuvarande kunder även fortsättningsvis kommer att efterfråga 
revision. Han tror att behovet av kontroll kommer att finnas i de bolag som till exempel har 
banklån eller som ska lämna krediter till leverantörer. Revisionen kommer därmed att styras 
av marknaden, enlig Ljungkrantz. 
 
”Jag är väl inte helt emot tanken att man släpper revisionsplikt för samtidigt så finns det väl 

kanske inget behov av att det ska vara lagstadgat utan snarare tvärt om, är det inte 
lagstadgat utan det är efterfrågestyrt så kan det vara bättre istället.” 

 T. Ljungkrantz 
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Ljungkrantz tror att det finns en kategori företag på marknaden som inte kommer att vilja ha 
revision efter slopandet då de känner att de inte har någon nytta av revisionen. Han tycker att 
det är bättre om ett bolag känner att de får ut någonting av revisorns arbete. 
  
Enligt Iredahl beror det på hur man löser det som revisionen ger idag då någon eller något 
måste ta hand om det istället för revisorn. Han har svårt att ta ställning till slopandet av 
plikten när det inte är klarlagt vad som kommer istället. Dock tror han inte att nivån på vad 
samhället får ut av revisionen idag kommer att sjunka.  
 

”Det är inte självklart att en revisor måste göra allt men någon måste det med samma grad 
av säkerhet och ansvar.” 

 L. Iredahl 
 

Iredahl ser ett eventuellt slopande som en stor utmaning, dels för skatteverket som han tror får 
ta en del av bördan och dels för bolagsverket som får in de årsredovisningar som är 
icke reviderade. Han tror att bolagsverket därmed måste höja graden av kontroll vilket 
kommer att kosta både tid och pengar.  
 
En aspekt som Skough ser är nyttan av revision av de minsta företagen, ur ägarnas och andra 
intressenters perspektiv. Är dessa bolag mindre konsultbolag med få anställda och utan extern 
finansiering tror han att revisionen ur deras perspektiv kan vara överflödig eller av mindre 
betydelse. Han tror dock att alla har nytta av revisorns kunskaper då ägarna oftast inte har 
någon koll när det bland annat handlar om att följa ABL. Skough tycker att det är tveklöst 
vem som ska kontrollera att dessa krav på bolagen efterföljs.   
 
Skough ser inte förutsättningarna för att bedriva näringsverksamhet i samhället utan 
revisionen som en kvalitetssäkringsmodell. Han beskriver att samhällsverksamheten i vår 
kultur är uppbyggd av att det finns kvalitetssäkrade produkter. När företag gör affärer gör de 
begränsade kontroller då de vet att revisorn har kvalitetssäkrat hela verksamheten även 
samhället litar till den information revisorn lämnar då de gör sina budgetar och tar in skatter 
beroende på att det finns en kontrollfunktion som ser till att skatterna inbetalas i rätt 
omfattning. Skough ser revisionen i ett vidare perspektiv där revisorerna ser till att allting 
fungerar. 
 

”… revisionen kan ses som ett smörjmedel i kuggarna för att hela samhället ska fungera” 
 B. Skough 
 

Skough befarar att kvaliteten på den finansiella rapporteringen kommer att sjunka i 
tomrummet efter revisorn. Han baserar sitt ställningstagande på en undersökning som gjorts i 
England där de kunde konstatera en allvarlig kvalitetsförsämring av företagens information. 
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Han anser att någon måste kontrollera att bolagen, även att de allra minsta, efterföljer ABL 
men han ställer sig frågande till vem som ska göra det. Han ser en risk med att 
revisionsplikten försvinner då något måste ersättas i kvalitetssäkringssyfte. I dag kan mindre 
företag vara mer eller mindre tvungna att ombildas till aktiebolag för att kunna bedriva 
affärsverksamhet och få vara med i entreprenad. Skough tror att det beror på att 
associationsformen är en säker och tryggare affärspart på grund av revisorns kontroll, detta 
kan vara en orsak till att det procentuellt sätt finns fler aktiebolag i Sverige än i övriga 
Norden. 

4.2.4 Respondenternas inställning till förenkling av revisionsprocessen 

Johansson säger att de redan idag försöker förenkla arbetet och att det handlar om att ha en 
metodik som gör att revisorn inte går in på vissa områden eller gör en lika djup analys av 
mindre företag vars innehåll endast ryms i en pärm (årsakt). Han anser även att det finns vissa 
dokumentationskrav som skulle kunna mildras.  
 

”Skulle man följa revisionsstandarder rakt igenom skulle det bli skit dyrt för många 
företag…” 

 M. Johansson 

 
Johansson anser att man bör utgå ifrån den nu lagstadgade revisionen och att fokus ska läggas 
på att minimera kostnaderna och förenkla för revisorerna och för småföretagare.  
 
Ljungkrantz anser att det vore bra om man hittar en sådan väg då regelverket i grund och 
botten är det samma även för de små bolagen. Han tror att det går att revidera de allra minsta 
på ett enklare sätt men ändå bibehålla kvaliteten. Samtidigt tycker han att den lagstadgade 
revisionen fungerar ganska bra och han ser därför inte en förenkling som nödvändig. Dock 
påpekar han att det vore bra för bolagen.  
 

”Revision ska vara revision.” 
 L. Iredahl 
 

Iredahl tycker inte att man kan utgå ifrån den nu lagstadgade revisionen och göra en 
förenkling då han ser revision som ett slags varumärke som ger en viss grad av säkerhet. Han 
säger att tjänsten revision då kommer att urholkas. Dock arbetar de mot effektivisering dels 
med datoriserad revision och dels med att se till att revisorer inte gör onödigt arbete. Han 
säger att om en revisor väljer att slippa det intellektuella arbetet med att avgöra vad som är 
väsentligt för granskning då det är tidskrävande och i stället väljer att granska och 
dokumentera allt, då har revisorn gjort på tok för mycket. En stor förenklingspotential ligger i 
att granska rätt och därmed inte granska för mycket, anser Iredahl.   
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”Förenkling i begreppet effektivisering, det jobbar vi stenhårt på…” 
 L. Iredahl 

 
Skough vet att många av FAR SRS medlemmar skriker efter en förenklad metod, någon form 
av checklista, men han tycker istället att revisorerna måste vara lite tuffare när det gäller RS 
och våga välja bort och inte överrevidera utan fokusera på rätt punkter. Skough brukar avliva 
efterfrågan genom att tydliggöra att det inte kommer någon förenkling utan att de istället 
måste bli bättre på att tillämpa det som redan finns och lära sig hemläxa ordentligt. Han 
brukar påpeka att om revisorerna lär sig smalna av arbetet med ett litet företag, som ofta har 
ganska små risker, då blir problemen inte lika stora med att lägga upp granskningen. Skough 
nämner att de inom FAR skrev en promemoria, 2006, som tog upp argument mot light 
revision. Skulle en light version införas menar han att det skulle underkänna allt arbete som 
de har gjort sen 1983 då revisionen lagstadgades för alla bolag.  
 
Skough tillägger att de likaså inte ser något utrymme för en light variant av revisionen, det 
finns heller inga internationella strömningar för en förenkling. Däremot är en ISA – guide 
under utveckling som ska lotsa SME revisorn genom stora ISA (RS) för att kunna tillämpas 
på SME.   
 

”Utgår man från revisionsrisken och inte rädslan för att hamna i revisorsnämndens klor så 
ska det inte behöva vara så jobbigt att revidera ett litet företag.” 

 B. Skough 

 
Iredahl tillägger att rädslan för att hamna hos RN är delvis befogad men olyckligt då en 
erinran i allmänhetens ögon framstår som att revisorn har blivit prickad medan revisorer inser 
att tilldelandet av en erinran ofta är en formsak. Han tror att det kan bli bättre om RN inte 
behöver offentliggöra erinringar samt att revisorernas arbete med småföretagen blir tydligare 
så att de blir säkrare på vad som är tillräckligt. När revisorerna känner rädslan för att de inte 
gör tillräckligt och därmed riskerar att prickas, leder det till att de gör för mycket vilket 
Iredahl inte tycker är bra.  
 
När plikten är borta och revisionen i de flesta företag blir efterfrågestyrd tror Iredahl att 
förutsättningarna för att få vara kvar på marknaden är att revisorn inte överreviderar. En 
revisor utan lagplikt som försöker sälja en produkt där han/hon gör för mycket, dokumenterar 
för mycket kommer inte att finnas kvar. På så sätt tycker Iredahl att det kan vara en fördel att 
plikten försvinner och revisorn får ta sig i kragen.  

4.2.5 Inom vilka områden anser respondenterna att kostnaden överstiger nyttan? 

Johansson tror att en del små företagare uppfattar revisionen som en dubbelkostnad om en 
redovisningsbyrå skött allt åt företaget löpande under året. Han ser även att det är stora 
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skillnader i revisionsarvode men han tror att det är en följd av marknadsekonomin. Han tror 
att skillnaden i arvoden snarare beror av person än byrå och han tror inte att priset avspeglas i 
kvalitén på revisionen. Johansson tycker synd om en del företag som måste ha revision fast de 
har bra ordning och han förstår att bolag som får betala ett högre arvode tycker att kostnaden 
överstiger nyttan men han tillägger att vid revision har revisorn ändå haft en viss genomgång 
av bolaget och därmed kan fel och brister uppmärksammas och åtgärdas. 

 
”… det är ju inte bara en ren kostnad utan man ska se att man får ju även någonting för 

kostnaden…” 
 M. Johansson 

 
Johansson tycker att kraven på dokumentation för mindre företag är stränga. Han tror att man 
skulle kunna lägga färre timmar på mindre företag, förenkla dokumentationskraven och på det 
sättet få ner revisionskostnaden. Dock känner han av höga interna krav på en viss mängd 
dokumentation för varje kund. Han tycker även att de skulle kunna undvika att ha ett 
granskningsprogram till varje post. Där skulle de kunna göra en förenkling eller ta bort. Han 
säger att det gärna sticker iväg lite timmar här och det är ibland svårt att förklara för kunden 
att det är nödvändigt eftersom det finns vissa krav. Kunden får svårt att se nyttan.  

 
”Jag tycker absolut att många små får betala lite för mycket i revisionsarvoden” 

 M. Johansson 
 

Johansson tror att det beror på revisorerna själva, att de inte kan göra en bra revision till en 
ganska låg kostnad då de istället gör vad de brukar trots att det är ett mindre företag som 
revideras. Det grundas bland annat i rädslan för att ta genvägar och förenkla då det kan 
resultera i att revisorsnämnden reagerar och de är extremt hårda om det skulle bli någonting, 
tycker Johansson.  
 
Ljungkrantz tycker att med en bra revision ska inte kostnaden överstiga nyttan. Med bra 
revision menar han att det i revisionsarbetet går att hitta olika moment som kan hjälpa 
företagen med förslag till förbättring. Han säger att det säkert finns vissa moment som kan 
minskas men han tycker inte i dagsläget att det är något som det är för mycket av. 
 
Skough säger att han tycker att Svenskt Näringsliv är helt fel ute när de påstår att nyttan 
understiger kostnaden. 
 
”Jag ser inte revisionen som en kostnad, revisionen är ingen kostnad om den används på rätt 

sätt och absolut inte i de minsta företagen.” 
 B. Skough 
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Skough ser revisionen i de minsta företagen som en slags årlig hälsokontroll, en försäkring 
som ger mer tillbaka om den hanteras på rätt sätt. Vidare ser han det som en investering från 
företagens sida och att det egentligen inte är några stora pengar det pratas om. Skough tror att 
företagens information kommer att behöva kvalitetssäkras även om revisionsplikten 
försvinner vilket i sig kostar pengar. Då samhället kräver kvalitetssäkring kan det innebära att 
samhället får stå för kostnaden och därmed kommer det inte bli någon besparing. 
 

”Besparingen är noll som jag ser det.” 
 B. Skough 

 
Han tror att risken ökar om det inte finns någon annan som tar ansvar och då kommer bland 
annat kreditkostnader hos leverantörer och banker öka. Skough säger att han är mycket 
skeptisk till författarna till Svenskt Näringslivs utredning om revisionsplikten och där med 
dess resultat.  Iredahl tror att ett slopande kan få motsatt effekt. Revisorn gör idag, ensam, de 
kontroller som i framtiden kan komma att spjälkas upp på delvis skatteverket och delvis 
bolagsverket.  
 

”Jag har svårt att tro att det blir billigare att låta två personer, från två myndigheter, göra 
det som en person, revisorn, gör idag.” 

 L. Iredahl 

 
Samhällsmässigt tror Iredahl att det kommer att bli dyrare men han påpekar samtidigt att det 
är svårt att veta. 

4.2.6 Vad anser respondenterna ska ingå i en eventuell förenkling? 

Enligt Johansson handlar det om att granska bokslut och årsredovisning som upprättas, han 
anser att detta är en viktig del i revisionen.  
 

”Åt de mindre företagen behöver du inte granska förvaltningen överhuvudtaget, någonting 
nästan.” 

 M. Johansson 

 
Han menar att i de mindre bolagen förekommer inga styrelsemöten, där finns styrelsen endast 
på pappret. I dessa bolag ser Johansson att revisorn eventuellt bara behöver granska bokslutet 
och årsredovisningen enligt någon typ av standard. Johansson påpekar att de interna 
kontrollerna i små företag idag endast granskas i liten grad. Han anser att inriktningen borde 
ligga mer på granskning av räkenskaperna dock är det ett arbetssätt som till viss del tillämpas 
redan idag men det skulle kunna förenklas.  
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Ljungkrantz påpekar att det är viktigt att säkerställa att bolag följer gällande regler, annars 
tycker han inte att det känns riktigt meningsfullt. Han har svårt att ange något som skulle 
kunna förenklas men han tycker att det borde gå att utforma en förenkling för mikroföretagen. 
Ljungkrantz nämner att mycket information som lämnas i årsredovisningen i form av noter är 
överflödig för den här typen av bolag, till exempel posten sjukfrånvaro. 
 
Iredahl är mycket skeptisk till revisorers vilja att skära ner på den nuvarande revisionen då 
han anser att det inte finns något som heter ”skära ner”. Han menar att det gäller att känna sig 
säker på vad regelverken säger och inte göra för mycket. Om revisorn är osäker och därför gör 
för mycket är det inte regelverken det är fel på utan kunskapen om regelverken. Vidare 
påpekar han att regelverket är krångligt skrivet då det ursprungligen är skrivet på engelska 
med långa meningar. Dock kommer regelverket förhoppningsvis att bli mindre krångligt när 
en tydligare beskrivning i vardagsspråk kommer ut, vilket är på gång.  
 
Dock tycker Iredahl att revisorerna ofta gör för mycket och därför ska de skära ner på vad de 
själva gör, men han känner inte att något i RS kan tas bort.    

4.2.7 RevU 1005 
Johansson tycker absolut att RevU 1005 följs, i alla fall försöker de följa uttalandet. Däremot 
tycker han att revisionsbyråerna internt måste försöka hitta instrument för förenklingar, men 
han tycker inte att de har lyckats hitta förenklingsmetoder för till exempel granskningar. Han 
tycker att det idag inte finns någon förståelse för de svenska småföretagens behov samtidigt 
som revisorer är lite fega och gör precis vad myndigheter säger åt dem att göra. Byrån han 
arbetar för härstammar från USA och där tycker de att svenska revisorer är lite tama vilket 
även Johansson kan hålla med om. Han tycker att revisorerna i Sverige till viss del har sig 
själva att skylla för att de inte har lyckats renodla revisionsarbetet för mindre företag.  
 
Ljungkrantz kände inte till uttalandet. Han säger att de arbetar med ett internt dataverktyg där 
de obligatoriska momenten ingår. De har även malldatabaser som anpassar 
granskningsmomenten efter bolagen. Han påtalar dock att det finns många obligatoriska 
moment som gäller alla bolag oavsett storlek.  
 
Ljungkrantz hämtar FAR och läser i RevU 1005 och säger att deras system är utarbetat efter 
uttalandet. Han läser vidare och säger att i ett litet bolag finns oftast inte många interna 
kontrollfunktioner att förlita sig på, därför görs ofta substansgranskning och viss analytisk 
granskning i mindre bolag. 
 
 I mindre bolag studerar revisorn verifikationerna mer konkret och därmed blir omfattningen 
på dokumentationen mindre. I större bolag är det ”väldigt mycket runt omkring” som bidrar 



   
    Förenklad revision av mikroföretag? 
 – En kvalitativ studie sedd ur fyra revisorers perspektiv 
 

 37

till att det blir omfattande dokumentation som det inte blir i ett mindre företag. Trots att det är 
mycket dokumentation tycker Ljungkrantz att han jobbar på ett korrekt och effektivt sätt. Den 
dokumentation som görs idag är nödvändig för att kunna verifiera vad han gjort och för att 
även andra i efterhand ska kunna gå tillbaka och läsa dokumentationen och komma fram till 
samma slutsats. Ljungkrantz tycker att det är svårt att säkerställa kvalitén om dokumentation 
inte gjordes.  
 
Iredahl säger att standarden ska hjälpa till att göra revisionen av småföretag rimligt 
omfattande. Han tycker dock att den är ganska intetsägande och säger rena självklarheter som 
till exempel kom ihåg, dokumentera inte för mycket! Det har inte fått den effekt som behövs, 
det behövs något mer handfast.  

4.2.8 Övriga kommentarer 

I Sverige är det få revisorer som är helt specialiserade på en bransch eller viss företagsstorlek. 
Iredahl tror inte att landet är tillräckligt stort för det. I England och USA är inte revisorerna 
lika breda, då länderna är större finns möjlighet till specialisering.   
 
Vi frågade om det finns en risk med att en revisor arbetar med såväl stora som små bolag. 
Iredahl tror att det finns en risk i synnerhet om man arbetar med större företag som har 
verksamhet utomlands där revisionen måste följa de amerikanska mer komplexa reglerna. Om 
revisorn har den referensramen och sedan reviderar ett litet bolag då finns det en risk att 
revisorn tar i.  

 

 

 



   
    Förenklad revision av mikroföretag? 
 – En kvalitativ studie sedd ur fyra revisorers perspektiv 
 

 38

5 ANALYS 
Vi har utarbetat analysen med utgångspunkt i empirisk data och sedan kopplat den mot delar 
i referensramen. Inledningsvis diskuterar vi syftet med revision för att sedan analysera utifrån 
studiens frågeställning. 

5.1 Syftet med revision 
Revisorn kvalitetssäkrar informationen från bolaget för att intressenter ska få en rättvisande 
bild av företagets resultat och ställning. Respondenterna är eniga om att revisorn ska 
säkerställa den finansiella informationen men sedan väljer de att tala om revisionen utifrån 
olika perspektiv. Johansson och Ljungkrantz som båda arbetar på en revisionsbyrå talade 
främst om kvalitetssäkring gentemot bolags intressenter. Iredahl som arbetar med 
kvalitetssäkring talar dock om att själva arbetsgången ska vara korrekt. Skough tillade att 
revisionen ger samhället förutsättningar att bedriva näringsverksamhet. Vi antar att de olika 
synsätten avspeglar respondenternas yrkesroll i de organisationer de representerar.  
 
Johansson anser att revisionen ska säkerställa att den ekonomiska informationen som lämnas 
av företaget är så rättvisande som möjligt. Han ser dock ett problem med dagens lagstiftning 
då små bolag inte har lika många intressenter som större bolag. Även Ljungkrantz menar att 
revisionen ska ge intressenterna säkerställd information som visar att verksamheten fungerar 
på ett bra sätt.  
 
Iredahl ser syftet utifrån de krav som ställs på revisorn vid revision. Som att granska och 
kontrollera alla väsentliga poster är korrekt redovisade. Skough väljer att tillägga att syftet 
med revision även kan ses i ett vidare perspektiv, mer samhällsmässigt.  

5.2 Förenkling av revisionsprocessen i mikroföretag 
Revisorn ska enligt RS granska det som är väsentligt och där risken för fel är störst. Öhman 
beskriver i sin studie att revisorn använder begreppen väsentlighet och risk för att skydda sig 
själv då det är en internt accepterad lösning på problemen och att revisorn därigenom kan 
hävda att han ”gör rätt saker”. Power anser att revisionen frambringar känslan av trygghet 
snarare än bevis för informationens riktighet då revision bygger på revisorns individuella 
bedömning. Att vissa av respondenterna efterfrågar en tydligare metod för förenkling kan 
grundas i att revisorn, för att öka sin egen säkerhet och trygghet och därigenom kunna hantera 
osäkerhetskänslan, gör en alltför omfattande revision.  
 
RevU 1005 ska fungera som ett komplement till RS och vägleda revisorn vid revision av 
småföretag. Det tillkom för att minska kostnaderna vid revision av små bolag. Dock uppger 
respondenterna att de försöker arbeta efter uttalandet men att något mer handfast behövs för 
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att verkligen förenkla revisionen. Ihredahl säger att kompletteringen är intetsägande och att 
den innehåller rena självklarheter och därför inte ger den effekt som behövs.  
 
Samtliga respondenter anser att en förenkling för de allra minsta aktiebolagen är diskutabel 
men de har olika utgångspunkter gällande begreppet förenklingen. Ljunkrantz anser att en 
förenkling för de mindre bolagen kan vara bra då regelverket i grund och botten är lika för 
alla bolag oavsett storlek. Dock tycker han inte att det är nödvändigt då han anser att den 
lagstadgade revisionen fungerar ganska bra men han tror att kvaliteten kan bibehållas även om 
revisionen görs på ett enklare sätt. Johansson menar att det handlar om att ha en metodik som 
innebär att fokus ligger vid att minimera kostnaderna och förenkla för revisorerna och 
företagarna.  Det kan innebära att revisorn inte granskar vissa områden lika ingående i mindre 
företag men även att vissa dokumentationskrav i den lagstadgade revisionen kan mildras. 
Iredahl ser varumärket revision synonymt med en viss grad av säkerhet och han anser att 
tjänsten revision kommer att urholkas om en förenkling görs utifrån den lagstadgade 
revisionen.  
 

”Förenkling i begreppet effektivisering, det jobbar vi stenhårt på…” 
 L. Iredahl 

 
Iredahl anser att en stor förenklingspotential ligger i att granska rätt och därmed inte granska 
för mycket, revisorn bör istället lägga vikten vid att avgöra vad som är väsentligt för 
granskningen för att inte göra onödigt arbete. Även Skough menar att revisorer måste våga 
välja bort och inte överrevidera utan istället fokusera på rätt punkter speciellt i de minsta 
företagen där riskerna vanligen är små. För att uppnå detta måste revisorn vara tuffare vid 
användandet av RS. Han påpekar även att de inte ser något utrymme för en light revision, det 
handlar snarare om att revisorerna ska lära sig att tillämpa RS i tillräcklig omfattning. Även 
den europeiska revisorsorganisationen (FEE) förespråkar att revisionen i alla bolag ska 
omfattas av samma standarder för att inte förvirring kring begreppet revision ska uppstå. FEE 
anser att ISA är tillämpligt även vid revision av de små företagen om revisorn utgår från 
företagens behov först.  
 
Såväl Svenskt Näringslivs rapport som Svanströms vetenskapliga studie visar på att de minsta 
aktiebolagen, mikroföretagen, har minst nytta av revision i relation till dess kostnader. 
Majoriteten av respondenterna anser att kostnaden skulle kunna minskas om revisorn inte gör 
en mer omfattande revision än vad som är nödvändigt. De vill dock se olika slags förenklingar 
som ovan nämns. Johansson anser att kostnaden skulle kunna minska om framförallt kravet på 
dokumentation mildras. Iredahl och Skough ser att kunskapen om RS måste öka för att 
revisorn ska kunna göra en revision i lagom omfattning. Dock var en av respondenterna mer 
återhållsam. Ljungkrantz såg att en förenkling kunde vara bra men inte nödvändig, han kunde 
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inte ge några förslag på förändringar och områden som behöver förenklas. Han var nöjd med 
det regelverk och arbetssätt som är gällande idag. Öhman såg i sin studie att revisorerna 
tenderade att ta arbetsvanor för givna utan att ifrågasätta dem eller på allvar reflektera över 
om de skulle kunna göras på ett annorlunda sätt, delvis på grund av att större förändringar 
skulle innebära svårigheter för dem själva. Johansson har bilden av att svenska revisorer är 
lite för tama och fega för att själva driva förenklingsarbetet för att revisionen ska bli mer 
anpassad till de minsta aktiebolagen. Bilden överensstämmer med Öhmans studie som visar 
på återhållsamhet mot förändringar då det kan innebära svårigheter för revisorerna själva. 
Vidare menar Johansson att de inte har lyckats skapa en revision till en förhållandevis låg 
kostnad på grund av att de själva är rädda för att ta genvägar som kan resultera i att 
revisorsnämnden (RN) reagerar och agerar. Han anser att yrkeskåren tenderar att göra vad 
myndigheter säger åt dem. RN har tolkningsföreträde om innehållet i god revisionssed och 
seden ska ge utrymme för att revisionen inte ska behöva göras mer omfattande och 
kostnadskrävande än vad som är nödvändigt. Det borde följaktligen innebära att revisorn ska 
kunna anpassa revisionen utan att känna rädslan för att RN ska utdela en varning.  
 
Öhman beskriver att revisionen innebär betydande risker för revisorn som person och att de 
tenderar att vara självfokuserade. En förklaring han ger finns i de krav som ställs på revisorn. 
Respondenterna ger uttryck för olika sorters påverkan från såväl interna- som omvärldskrav. 
De interna kraven som framkommit är bland annat rädslan för revisorsnämnden vilket kan 
vara befogad då den lättaste formen av tillsägelse i allmänhetens ögon uppfattas som att 
revisorn har gjort ett grovt fel. Denna rädsla verkar medföra att revisorn garderar sig och gör 
för omfattande revision för att inte riskera att hamna hos RN som vi ovan nämnt. Utan denna 
rädsla ska inte revisionen behöva bli betungande i ett litet företag påstår Iredahl och Skough. 
 

”Utgår man från revisionsrisken och inte rädslan för att hamna i revisorsnämndens klor så 
ska det inte behöva vara så jobbigt att revidera ett litet företag.” 

 B. Skough 

 
Även krav från den egna byrån är en påverkande faktor. Ljungkrantz arbetar med ett 
datasystem som är utarbetat efter gällande regler och han förlitar sig till att systemet är 
effektivt och lämpligt för revision av mindre företag. Han känner inte till RevU 1005 men 
antar att systemet är bearbetat efter uttalandet. Detta innebär att Ljungkrantz reviderar efter ett 
internt förutbestämt mönster och tillvägagångssätt som därför påverkar arbetets omfattning.  
Johansson tycker att revisionsbyråerna internt måste hitta instrument för förenklingar vilket 
han inte tycker att de har lyckats med. Han ger även uttryck för att han känner av höga interna 
krav på att en viss mängd dokumentation för varje kund skall göras. Han efterfrågar en 
förenklingsmetod för till exempel granskningar då han tycker att det i vissa fall är onödigt att 
göra granskningsprogram för varje post. Johansson tycker även att dokumentationskraven är 
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stränga i mindre företag och om de skulle förenklas tror han att revisionen kan begränsas till 
färre antal timmar och därigenom minskar revisionskostnaden. Han ser vidare att det inte 
finns någon förståelse för de små företagens behov. Det reviderade bolaget utgör det centrala 
objektet i omvärlden i Johanssons (1976) syn på vad som avgör inriktningen och innehållet i 
yrkesutövningen. Även Ljungkrantz ser främst till bolagens behov vid diskussionen kring en 
förenklig. Han anser att bolagen själva ska uppfatta nyttan av att bli reviderade och att det inte 
ska göras enbart för att det är ett tvång. Iredahl ser däremot revisionen och dess kvalitet som 
det centrala. I likhet med FEE anser han att revision ska vara revision och att det inte behövs 
någon förenklad version då RS redan är anpassad till SMF. Iredahl menar dock att standarden 
är invecklad men att det främst är kunskapen om standarden som är bristfällig. Vi ser att detta 
är omvärldskrav som revisorn måste lära sig att hantera vid revision av ett företag för att 
kunna anpassa revisionen efter rådande förhållanden hos kunden.  
 
Även kraven från samhället har en betydande roll för revisorn och revisionens omfattning. 
Det centrala i Skoughs resonemang är just samhällets betydelse för revisionen. Han ser även 
omvänt förhållande, att revisionen är ett smörjmedel i kuggarna för att få samhället att 
fungera. Revisionen ser han som en årlig hälsokontroll av bolaget och att det därför inte är en 
ren kostnad då samhället kräver kvalitetssäkring i enighet med agentteorin. I små företag är 
oftast ledning och ägare samma person och därför behövs ingen externkontroll av 
räkenskaperna för att öka tillförlitligheten i informationen då ägaren redan har vetskap om 
förhållandena. Dock menar Skough att informationen ändå kommer att behöva kvalitetssäkras 
och att det är revisorn som måste göra det.  

5.2.1 Revisorernas syn på slopad revisionsplikt 

I Svanstöms studie var de minsta bolagen mest tveksamma till nyttan av revision, endast en 
fjärdedel ansåg att nyttan översteg kostnaden av revision. Ungefär hälften av företagen 
uppgav att de hade nytta av plikten och fyra femtedelar av de små företagen skulle välja 
revision även om plikten slopades.  
 
Johansson anser att det är behovet som ska styra revisionen och att plikten kan slopas för de 
absolut minsta företagen då han inte tycker att de har behov av revision. De företag han syftar 
till är de som har en eller två miljoner kronor i omsättning och som vanligen inte har lika 
många intressenter. Han tycker att det finns ett behov av revision i de företag som är beroende 
av intressenter som banker och leverantörer vilka kräver kvalitetssäkrad information. Skough 
ser att revisionen i mindre konsultbolag med få anställda och utan extern finansiering kan vara 
överflödig eller av mindre betydelse ur såväl ägarnas som intressenters perspektiv.  
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”Jag ser inte revisionen som en kostnad, revisionen är ingen kostnad om den används på rätt 

sätt och absolut inte i de minsta företagen.” 
 B. Skough 

 
Samtidigt talar han om att kvalitetssäkring måste göras även efter pliktens slopande för att 
företagen ska ha förutsättningarna att bedriva näringsverksamhet då han menar att samhället 
är uppbyggt av kvalitetsstämpling. Han tycker inte att revisionen ska förenklas till en light 
variant för de minsta företagen och han ser som lösning på ”problemet” att revisorerna måste 
öka sin kunskap om RS för att själva kunna minimera revisionen av bolagen. Han anser att 
besparingen i samhället blir obefintlig vid ett slopande då samhället måste stå för kostnaden 
av kvalitetssäkring. Dock pekar Svanströms studie på att fyra femtedelar av de tillfrågade 
småföretagen kommer att välja revision även om plikten slopas. Ett rimligt antagande är 
därmed att de samhällsmässiga besparingarna inte borde bli så stora som Thorell och Norberg 
antar samtidigt som kostnaderna inte borde bli lika stora som Skough och Iredahl ser.  
 
Förmodligen kommer revisionsplikten att slopas men det är idag inte fastställt vilka bolag 
som kommer att omfattas av undantaget. Thorell och Norberg ser inte behovet av en 
särreglerad revision när plikten försvinner på grund av att företagen då själva får avgöra om 
revisionen är nödvändig. Även Iredahl och Skough väger in de internationella strömningarna i 
deras argument och de ser i likhet med FEE att dagens revision ska kvarstå för att inte skapa 
förvirring kring begreppet revision. Såväl Iredahl som FEE använder uttrycker ”revision ska 
vara revision”. Ljungkrantz påpekar att han tror att behovet av kontroll kommer att finnas i de 
bolag som är beroende av sina intressenter och därför kommer marknaden att styra revisionen. 
Även Johansson tror att de flesta av hans kunder kommer att efterfråga revision även efter 
slopandet och därför kan de båda ändå se ett behov av förenklade regler för de mindre 
aktiebolagen i syfte att minska revisionsarvodet för dessa. Det råder därmed tydliga 
meningsskiljaktigheter mellan respondenterna om hur revisionen ska utformas och fortgå efter 
slopandet.  
 
Iredahl och Skough väljer att tala i plural. En rimlig förklaring kan vara att respondenterna 
företräder den organisation de är verksamma inom och det kan därmed komma att påverka 
deras svar. Många av deras svar kan kopplas samman med FEE: s åsikter om en alternativ 
light revision. Därför är det svårt att avgöra om de svarar utifrån organisationens samlade 
åsikter eller deras egna.  
 
 



   
    Förenklad revision av mikroföretag? 
 – En kvalitativ studie sedd ur fyra revisorers perspektiv 
 

 43

6 SLUTSATS 
I detta kapitel presenterar vi vår samlade bild av det som framkommit ur analysarbetet för att 
besvara studiens frågeställning.  
 
Åsikterna kring en förenkling vid revisionen av de minsta aktiebolagen är väldigt delade. 
Hälften av respondenterna efterfrågar en effektivisering genom ökad kunskap medan de 
övriga ser att revisionsprocessen kan förenklas i arbetet med de minsta aktiebolagen. Dessa 
ställningstaganden beror av interna krav men även krav från omvärlden. Vi ser att 
respondenterna som arbetar inom FAR SRS, i likhet med den europeiska 
revisorsorganisationen, utgår ifrån att samhällets kräver kvalitetssäkring genom revision och 
de tror inte att en förenklad revision skulle ge samma grad av säkerhet. Respondenterna som 
arbetar på revisionsbyråer utgår från att vissa mikroföretag inte har behovet av så omfattande 
revision och tycker därför att behovet bör styra. Trots att behovet ses ur olika vinklar har de 
en samlad bild av att revision ger nytta i from av kvalitetssäkring och att revision därför inte 
är en ren kostnad för bolaget.  
 
Den samlade bilden är att respondenterna oavsett åsikt om uttrycket förenkling anser att 
revisionen kan göras mer kostnadseffektiv och anpassad till de minsta aktiebolagen. 
Utgångspunkten ska vara nuvarande standarder men det som har gjorts hittills verkar inte vara 
tillräckligt. Vi tror att återhållsamheten mot förändringar bottnar i viss rädsla för att göra och 
säga fel då förändringar kan innebära svårigheter för dem själva.  
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Bilaga 1 

Intervjumall 
 
Bakgrundsinformation om respondenten 
 
Hur många år har du varit yrkesverksam som revisor?  

- Antal år som auktoriserad revisor? 
 
Vad anser du vara syftet med revision? 

- Anser du att syftet är detsamma i mikroföretag som i stora företag? 
 
Vad är din inställning till slopad revisionsplikt för mikroföretag? 

- Varför tycker du så? 
- Hur definierar du mikroföretag? 

 
Vad är din inställning till förenkling av revisionsprocessen i mikroföretag? 

- Vad är orsaken till ditt ställningstagande? 
- Anser du att en förenkling av revisionen för mindre aktiebolag är nödvändig idag? 
- Vilka kriterier anser du att revisionen skall utformas efter? 

 
Om vi antar förenklad version för mikroföretag, vilka delar av den nu gällande 
revisionen bör då ingå? 

- Upplever du att några delar bör prioriteras framför andra? 
- Kan något uteslutas? 
- Kan något förenklas? 

 
Kan du som revisor se några delar av revisionen vari kostnaden överstiger nyttan? 
 
Översiktlig granskning, ett alternativ som kan utvecklas? 
 
RevU 1005 Särskilda överväganden vid revisionen av små företag – Följs 
kompletteringen? 
 
 
 
 
 
 
 


	1 INLEDNING
	1.1 Bakgrund
	1.1.1 Aktuellt
	1.1.2 Debatt kring plikten
	1.1.3 Definition av mikroföretag
	1.1.4 Kostnaden
	1.1.5 Regler
	1.1.6 Nyttan 

	1.2 Problemdiskussion  
	1.3 Syfte
	1.4 Frågeställning

	2 FORSKNINGSDESIGN
	2.1 Forskningsansats 
	2.2 Undersökningsansats
	2.2.1 Val av intervjumetod
	2.2.2 Databearbetning 
	2.2.3 Val av respondenter
	2.2.4 Källkritik


	3 REFERENSRAM
	3.1 Syfte och mål med revision
	3.2 Intressenter
	3.3 Revisorns opartiskhet och självständighet
	3.4 Revisorernas omvärld och interna värld 
	3.5 God revisionssed
	3.6 RS – Revisionsstandarder i Sverige
	3.7 Revisionsprocessen enligt RS
	3.7.1 Kunskap om verksamheten
	3.7.1.1 Planering och verksamhetsförståelse
	3.7.1.2 Väsentlighet
	3.7.1.3 Riskbedömning
	3.7.1.4 Intern kontroll

	3.7.2 Granskning
	3.7.2.1 Granskningsmetoder och granskningsåtgärder
	3.7.2.2 Granskning av småföretag

	3.7.3 Förvaltningsrevision
	3.7.4 Revision av bokföring och årsredovisning 
	3.7.5 Rapporter
	3.7.5.1 Revisionsberättelsen

	3.7.6 Dokumentation
	3.7.6.1 Vad ska dokumenteras?

	3.7.7 RevU 1005 De särskilda övervägandena vid revision av små företag

	3.8 Agentteorin
	3.9 Tidigare forskning 
	3.9.1 Peter Öhman (2004)
	3.9.2 Tobias Svanström (2006)
	3.9.3 Per Thorell och Claes Norberg (2005)
	3.9.4 The European Federation of Accountants, FEE (2006)


	4 EMPIRI
	4.1 Presentation av respondenter
	4.1.2 Respondent 1
	4.1.3 Respondent 2
	4.1.4 Respondent 3 
	4.1.5 Respondent 4

	4.2 Sammanställning av intervjusvar 
	4.2.1 Respondenternas definition av mikroföretag
	4.2.2 Respondenternas syn på syftet med revision?
	4.2.3 Respondenternas inställning till slopad revisionsplikt
	4.2.4 Respondenternas inställning till förenkling av revisionsprocessen
	4.2.5 Inom vilka områden anser respondenterna att kostnaden överstiger nyttan?
	4.2.6 Vad anser respondenterna ska ingå i en eventuell förenkling?
	4.2.7 RevU 1005
	4.2.8 Övriga kommentarer


	5 ANALYS
	5.1 Syftet med revision
	5.2 Förenkling av revisionsprocessen i mikroföretag
	5.2.1 Revisorernas syn på slopad revisionsplikt


	6 SLUTSATS
	KÄLLFÖRTECKNING

