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Förord 
 
 
Vi vill först och främst rikta ett stort tack till våra respondenter som har ställt 
upp med intervjuer! Utan deras hjälp hade det inte varit möjligt att slutföra 
arbetet med uppsatsen. De har delat med sig av sina goda kunskaper och 
erfarenheter samt kommit med värdefulla tankar och idéer.  
 
Vi vill dessutom rikta ett stort tack till vår handledare Arne Söderbom som 
med sin gedigna kunskap och långa erfarenhet har varit ett stort stöd under 
arbetet med uppsatsen. 
 
Slutligen vill vi också tacka våra opponenter för givande synpunkter och 
konstruktiv kritik kring vår uppsats. 
 
 
Borås den 7 juni 2007 
 
 
 
 
 
         Therese Hallberg            Caroline Ung 
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Svensk titel: Konsekvenser för revisionsbranschen genom slopandet av 
revisionsplikten för mindre företag. 
 
Engelsk titel: Consequences for the Accountancy Bureaus Through the 
Abolishing of Statutory Audit for Small Stock Companies. 
 
Författare: Therese Hallberg & Caroline Ung 
 
Färdigställd (år): 2007 
 
Handledare: Arne Söderbom 
 
Abstract:  
During the 1990´s a debate about the accountancy duty for small stock 
companies were in progress. Sweden is one of few countries in Europe 
which still use accountancy duty as a demand for all company sizes and 
forms. It is no longer a question if it is going to be a change in law in 
Sweden, but a question about when and how it is going to occur. 
 
The purpose with the thesis is to describe the consequenses for the 
accountancy companies as a result of the changes in the law. The purpose is 
also to find out if any forms of changes in the accountancy line of business is 
going to take place, and if – which ones?. 
 
The thesis has an explorative approach since we try to predict the results of a 
change in law which has not taken place yet. By using a qualitative method 
we have managed to reach a deeper perspective of the situation rather than a 
wide one. The empirical material from nine interviews with accountants, 
representing both small and middle sized accountancy bureaus, has been 
analysed in the light of the theories and the purpose and problem of the 
thesis.  
 
The conclusions that we draw from this study is that the demand for 
counselling from the accountants will increase a lot at the same time as the 
demand for auditing will be reduced as a result from the change of law. The 
role of the accountant will be changed. The accountant must be a salesman 
and promote the advantages of the auditing to his clients. It will also be a 
structural change in the auditing business. The bureaus must concentrate on 
either auditing or consulting. Bureaus with only one accountant who works 
against accounting bureaus will have a hard time to survive after the change 
of law.  
 
Keywords: Statutory audit, Change of lw, Changes, Consequences 
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Sammanfattning 
Under 1990-talet pågick en debatt om revisionspliktens vara eller inte vara 
för de mindre företagen. Sverige är ett av få länder i Europa som fortfarande 
har kvar revisionsplikten för samtliga aktiebolag. Det är inte längre en fråga 
om det kommer ske en lagändring även i Sverige utan snarare en fråga om 
när och hur det kommer att ske.  
 
Syftet med rapporten är att beskriva hur den slopade revisionsplikten 
kommer att påverka revisionsbyråerna samt ta reda på om det kommer att 
ske några former av förändringar inom revisionsbranschen, och i så fall – 
vilka? 
 
Uppsatsen har huvudsakligen en explorativ karaktär eftersom syftet är att 
beskriva eventuella konsekvenser av en lagändring som ännu inte 
genomförts. Genom att använda oss av kvalitativ metod har vi fått en djupare 
förståelse för ämnet, snarare än en bred och översiktlig. Det empiriska 
materialet från intervjuer med nio stycken revisorer från både mindre och 
medelstora revisionsbyråer har analyserats i ljuset av uppsatsens teoretiska 
referensram, syfte och problemformulering. 
 
De slutsatser vi kan dra från vår undersökning är att efterfrågan på 
revisorernas rådgivning kommer att öka kraftigt samtidigt som efterfrågan på 
revisionen minskar något som en följd av lagändringen. Revisorns roll 
kommer att förändras på så sätt att han kommer att behöva bli mer säljande 
och marknadsföra revisionens fördelar till klienterna. Det kommer även att 
ske en strukturförändring inom revisionsbranschen i form av att byråerna blir 
tvungna att inrikta sig antingen på revision eller på rådgivning. 
Enmansbyråerna som endast arbetar med revision och jobbar mot 
redovisningsbyråer kommer att få svårt att klara sig efter lagändringen.  
 
Nyckelord: Revisionsplikten, Lagändring, Förändringar, Konsekvenser 
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Begreppsdefinitioner 
 
Analysmodellen Inför varje nytt granskningsuppdrag, samt 

löpande närhelst anledning finns, skall den 
enskilde revisorn kontrollera att han kan anses 
vara oberoende utifrån fem definierade 
hotbilder mot revisorns oberoende. De fem 
hotbilderna är egenintressehot, 
självgranskningshot, partställningshot, 
vänskapshot samt skrämselhot. 

 

Enmansbyrå En revisionsbyrå med en anställd som enbart 
arbetar med att utföra den årliga revisionen åt 
företag. Enmansbyrån jobbar mot 
redovisningsbyråer som i sin tur handhar all 
kontakt med företaget samt sköter företagets 
redovisning och fungerar som rådgivare. 

 

FASB En nationell organisation som ger ut standarder 
för redovisning och finansiell rapportering. 
Kommer från USA och avser främst 
amerikanska företag. 

 

Kombiuppdrag Ett uppdrag där någon, som är verksam på 
samma revisionsbyrå som företagets 
påskrivande revisor, deltar i upprättande av den 
löpande bokföringen och bokslutsprocessen. 

 
Mindre företag Minst två av följande kriterier måste vara 

uppfyllda: Färre än 50 stycken anställda, 
mindre än 50 miljoner svenska kronor i 
årsomsättning samt mindre än 25 miljoner 
svenska kronor i balansomslutning. 

 
Mikroföretag Företag som har mindre än 3 miljoner svenska 

kronor i årsomsättning och maximalt 5 stycken 
anställda. 

 
Review En noggrannare analys där normala rutiner för 

upprättande av bokslut säkerställs. Review 
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Report skall dock inte förväxlas med en 
revisionsberättelse.  

 
Rättskapacitet Ett rättssubjekts förmåga att inneha rättigheter 

och skyldigheter av olika slag. 
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1 Inledning 

1 Inledning 
Uppsatsen inleds med en beskrivning av bakgrunden till studieområdet som 
uppsatsen kommer att behandla. Vidare följer en problematisering som 
mynnar ut i en problemformulering som följs av syfte, avgränsning samt 
perspektiv. 

1.1 Bakgrund 
Det är idag obligatoriskt för samtliga aktiebolag oavsett storlek att lämna in 
reviderade årsredovisningar. Det innebär att en auktoriserad eller godkänd 
revisor granskar bolagets årsredovisning samt styrelsens och den 
verkställande direktörens förvaltning. Revisionen finns till för att alla 
intressenter som inte själva har möjlighet eller resurser att skaffa sig den 
garantin som revisionen ger (Smith, 2000).  
 
Sveriges ekonomi är i hög grad beroende av privat företagande, utan dem 
skulle Sveriges ekonomi stå still (Olofsson, 2005). I Sverige idag finns det 
drygt 250 000 aktiebolag (SCB, 2007). Olofsson (2005) skriver att det 
behövs bättre villkor för företagande i Sverige då ”det privata företagandet är 
grunden för hela samhällets välstånd”. Hon menar att det administrativa 
arbetet oerhört tids- och resurskrävande idag. Dock pågick en nationell 
debatt angående revisionsplikten för de mindre företagen i Sverige redan 
under 1990-talet. Sverige blev medlemmar i Europeiska Gemenskapen den 1 
januari 1995. Vid en eventuell motsättning mellan svensk lag och EG-
förordningen står förordningen över svensk lag. En av grundprinciperna i 
den Europeiska gemenskapen är fri handel och rörlighet för varor, tjänster, 
människor och kapital. Tanken är att det skall leda till en ökad konkurrens 
och därigenom ökat välstånd för medlemsländerna. För att det här skall 
kunna uppnås krävs det samma eller liknande (harmoniserade) regler i 
medlemsländerna (Allt om revision, 2007).  
 
I EG-förordningen finns det ett direktiv som säger att alla aktiebolag inom 
EU skall upprätta en årsredovisning som skall granskas av en revisor, för att 
säkerställa riktighet och trovärdighet. Enligt EG-rättens fjärde direktiv kan 
emellertid de enskilda medlemsländerna själva bestämma om 
revisionsplikten för mindre företag skall avskaffas eller inte i respektive 
land. Det här har lett till att det har uppstått skillnader länder emellan när det 
gäller vilka företag som skall revidera och reglerna kring revision, eftersom 
många länder inom EU (och utanför) har valt att undanta de mindre 
företagen från revisionsplikten. Sverige är ett av de få länder inom EU som 
fortfarande har kvar revisionsplikten (ibid).  
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1 Inledning 
 
Inom EU finns det en gemensam definition av små och medelstora företag. 
Syftet med detta är att medlemsländerna skall få en gemensam syn av vad 
som räknas som små och medelstora företag. Från och med 1 januari, 2005 
gäller 50/25/50-reglerna i Sverige, som står för antal 
anställda/balansomslutning/omsättning. För att räknas som ett större företag 
skall minst två av villkoren uppfyllas annars räknas företaget som ett mindre 
företag (EU-upplysningen, 2007). Dock har Sverige ännu ej fastställt vilka 
omsättningsgränsvärden som kommer att omfattas av lagändringen. Mest 
troligt är att man börjar med mikrobolagen, som får omsätta maximalt 3 
miljoner kronor (Svenskt näringsliv, 2007). Även de flesta andra länder i 
Europa som redan har slopat revisionsplikten för mindre företag har valt att 
införa lägre gränsvärden än 50/25/50 (Precht, 2005) 
 
Sverige införde obligatorisk revisionsplikt för samtliga aktiebolag år 1983. 
Argumentationen för att även införa revisionsplikt för de mindre företagen 
var då att det är de företag som är särskilt utsatta för brott (Allt om revision, 
2007). Vid ett slopande av revisionsplikten kommer revisorns 
brottsförebyggande roll att försvinna. Konsekvensen av det kan bli att fler 
företag, medvetet eller omedvetet begår ekonomiska brott, vilket kan 
förklaras med den kunskap som många företagsledare inte besitter kring 
dessa regler. I ett land såsom Sverige där andelen små och medelstora 
företag utgör huvuddelen av alla aktiebolag, är frågan högst aktuell då 
många skulle beröras av den eventuella lagändringen (Thorell & Norberg, 
2005). 

 
Figur 1:1 Revisionsutredningen. Källa: Egen bearbetning. (Utvecklad från 
FAR SRS, 2007). 
 
Efter valet hösten 2006 fick Sverige en ny regering. Den har valt att tillsätta 
en utredning för att kunna ta ett beslut angående en eventuell slopad  
 

1/2 
2007 

10/9 
2007 

1/1 
2008 

31/3 
2008 

1/9 
2008 

1/1 
2009 

Revisionsutredningen 
startar. 

Eventuell slopning av 
revisionsplikten för de 
mindre företagen. 

Delbetänkande om 
revisionspliktens 
avskaffande 

Revisionsutredningen 
är färdigställd. 



3 

1 Inledning 
 
revisionsplikt för de mindre bolagen. Revisionsutredningen startade den 1 
februari år 2007 och kommer att vara färdigställd 1 september år 2008, vilket 
går att avläsa i figur 1 (Littorin, 2006). Om allt går som planerat och 
Riksdagen beslutar att anta ändringarna kan de genomföras tidigast år 2009 
(FAR 2007).  
 
Carl-Gustaf Burén ger två viktiga skäl till varför revisionsplikten för de 
mindre bolagen bör slopas; han menar att grundtanken med revision är att 
försäkra ägarna om att allt går rätt till i företaget. Men när ägare, 
företagsledning och styrelse är samma personer mister det sin verkan. Han 
menar också på att revisionen utgör en betydande merkostnad i många 
småföretag (Sparöversikt, 2007). 
 
Enligt FAR SRS (2007) är det nu mer en fråga om när och hur, och inte om 
revisionsplikten skall tas bort för mindre bolagen i Sverige. Även den nya 
regeringen, med Maud Olofsson i spetsen, har signalerat på ett tidigt stadium 
att revisionsplikten i de mindre företagen skall avskaffas. Kommer det att 
behövas någon annan typ av intyg från företagen när lagändringen 
genomförs? Vem skall i så fall vara ansvarig för den här kontrollen? 
Kommer det kanske att vara staten som tar över och kontrollerar de mindre 
företagen direkt, utan hjälp av revisorerna som mellanhand (Skough, 2007)? 
 
Regeringen tar den här frågan på allvar och har nu i ett tilläggsdirektiv gett 
utredarna i uppdrag att undersöka om en inskränkning av revisionsplikten 
behöver kombineras med andra åtgärder. Bland annat sådana som skapar 
förtroende till företagets intressenter och som förebygger att de som väljer 
bort revisionen bryter mot skatte- och redovisningsregler (FAR SRS, 2007). 

1.2 Problemdiskussion 

1.2.1 Revisionsplikten 
Åsikterna om revisionspliktens vara eller inte vara för de mindre företagen är 
vitt skilda. Det är dock viktigt att ta hänsyn till intressenterna när 
revisionsplikten diskuteras, eftersom ett av de främsta skälen till revisionen 
är att företagens intressenter skall få en rättvisande bild av företagens 
ställning. Argumenten för en slopning av revisionsplikten är bland annat att 
kostnaden för revision överstiger nyttan som företagen får genom den 
(Thorell & Norberg, 2005). Många menar att dessa pengar istället skulle 
kunna användas till att utveckla de små företagens huvudsakliga verksamhet. 
Alonso och Andersson (2002) menar till och med att årsredovisningens  
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funktion är liten i ett mindre företag, såväl externt som internt. Ett annat 
argument som talar för en slopad revisionsplikt är att det är inte försvarbart 
att man skall behandla ett mikroföretag som omsätter ett par hundra tusen 
kronor på samma sätt som till exempel Volvo som omsätter 50 miljarder 
kronor (Gustavsson, 2005). Det här skulle kunna leda till att Sverige får en 
nackdel i konkurrensen i förhållande till de utländska företagen som har 
avskaffat, eller aldrig haft, revisionsplikt för de små företagen (Thorell & 
Norberg, 2005). Urban Bäckström, före detta Riksbankschef i Sverige, säger 
i Prechts (2007) artikel i Balans att han tycker att det är bra att 
revisionsplikten avskaffas. Han menar att revisionskostnaderna är 
betungande för ett litet företag, och även Bäckström säger att 
revisionsplikten ger svenska företag en konkurrensnackdel (Ibid).  

1.2.2 Inget personligt ansvar 
Inga-Lisa Axenborg, auktoriserad revisor på Ernst & Young, är negativ till 
en slopad revisionsplikt. Hon menar att det inte är en slump att det är 
obligatoriskt för samtliga aktiebolag att lämna reviderade årsredovisningar. 
Eftersom aktiebolagen endast har ett begränsat personligt ansvar balanseras 
det här med revisionen, vilket gör att bolagets intressenter kan känna sig 
trygga. Vill ett litet bolag slippa revision finns möjligheten att driva 
verksamheten som enskild firma, menar Axenborg. Hon anser att revisionen 
tillför näringslivet en struktur som förbättrar efterlevnad av lagar, ger 
rättvisare konkurrens och en höjd revisionsstandard. Samtidigt håller hon 
med om att det krävs bättre förutsättningar för de mindre företagen så som 
en förenklad revision som är inriktad på väsentligheter och med generösare 
jävsregler (Axenborg, 2005). 
 
Enligt Aktiebolagslagen svarar delägarna i ett aktiebolag inte personligen för 
bolagets förpliktelser. Med andra ord har delägarna inget personligt ansvar, 
annat än för sitt satsade aktiekapital. Kjöllerström Kjöllerström, 
styrelseledamot i FAR SRS för Södra Älvsborgs och Skaraborgs Län, anser 
att för den förmån det innebär att driva ett företag utan personligt ansvar får 
kostnaden för revision anses vara berättigad. Han menar att det faller sig 
naturligt att mot den här bakgrunden ställa krav på revision i alla aktiebolag, 
oavsett storlek (Kjöllerström, 2005). Även Dan Brännström, 
generalsekreterare i FAR SRS, och Martin Johansson, VD i Svenska 
Revisorssamfundet är negativa till ett slopande av revisionsplikten för 
mindre företag. De anser att avskaffandet är ett steg i fel riktning och menar 
att när revisorns stöd inte längre finns kommer företagets affärsrisk att öka. 
De menar vidare att småföretagen behöver revisorns stöd och det faktum att  
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revisorn utgör ett bollplank i den komplexa och föränderliga redovisnings- 
och revisionslagstiftningen. Dessutom menar de att revideringen i sig skapar 
förtroende till företagets intressenter. De tror även att ett slopande av 
revisionsplikten kommer att skapa förutsättningar för ett ökat skattefusk 
bland småföretagen (Brännström & Johansson, 2005). 

1.2.3 Internationalisering 
På grund av en allt större internationalisering och allt mer flytande 
landsgränser sätts det allt större krav på en avreglering av revisionsplikten 
även i Sverige, eftersom det är viktigt att hänga med i utveckling och 
konkurrens. Men i många av de länder där slopandet av revisionsplikten 
redan har genomförts har ändå många av de mindre företagen valt att 
fortsatta lämna reviderade årsredovisningar. De menar bland annat att nyttan 
med revisionen faktiskt överstiger kostnaden eftersom intressenterna kan 
känna mer tillförlitlighet till en reviderad årsredovisning, och att det 
därigenom ger företaget fördelar (Paul, 2005). Chow genomförde redan år 
1982 en studie på det här området där han kom fram till att företag kommer 
att fortsätta att köpa revisionstjänster så länge de tror och förväntar sig att 
nyttan med revisionen är större än kostnaden för den. Carey et al (2000) 
menar att nyttan med revisionen mäts bäst genom att undersöka företagens 
efterfrågan på revisionstjänster.  
 
Kommer vi att se samma mönster i Sverige som i flera andra länder i Europa 
när revisionsplikten tas bort för de mindre företagen? I England, där 
revisionsplikten slopades redan år 1993, finns en uttalad regleringsfilosofi 
som har till syfte att minska de mindre och medelstora bolagens kostnader 
och därigenom förbättra deras konkurrenssituation. Grundtanken med 
regleringsfilosofin är att regeln skall avskaffas om nyttan med en tvingande 
regel inte bevisligen överstiger de kostnader som regeln för med sig (Thorell 
& Norberg, 2005). Hur ser revisorerna egentligen på revisionen för de 
mindre bolagen i Sverige? Anser de att nyttan överstiger kostnaden, eller 
rentav tvärtom?  
 
Kan vi lära oss något av att titta på länder som redan slopat revisionsplikten 
för de mindre företagen? Exempelvis har vårt nordiska grannland Danmark 
redan genomfört lagändringen. Vilka är erfarenheterna av lagändringen där? 
Även Finland följde efter och slopade revisionsplikten för de mindre bolagen 
i början av år 2007 (Allt om revision, 2007). Ett av finska regeringens 
huvudsyften med lagändringen var att inte orsaka företagen onödiga  
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belastningar (Rehn, 2007). Men eftersom utvecklingen i flera länder har 
blivit den att många av företagen fortsätter att revidera frivilligt kan man 
fråga sig om företagen verkligen ser revisionen som en belastning? 
 
Det är mestadels mindre revisionsbyråer som reviderar de mindre företagen 
(Forsén, Kaiser & Josefsson, 2005). Hur kommer det praktiska arbetet på de 
här mindre revisionsbyråerna egentligen att påverkas av ett eventuellt 
slopande av revisionsplikten? Hur stor del lagstadgad revision utför de idag, 
och hur stor del av deras faktiska arbete utgörs av konsultverksamhet? 
Kommer rådgivning och redovisningstjänster att uppta en större del av 
revisorernas arbete i framtiden? FAR SRS tror i alla fall att 
redovisningskonsulter kommer att få ett allt större erkännande och fler 
arbetsuppgifter i framtiden när revisionsplikten försvinner. Därför lanseras 
en redovisningssektion inom FAR SRS i höst (Borgström, 2007).  
 
Aggestam (2007) menar att användandet av så kallade review kommer att 
öka i framtiden. Grundläggande principer för review har redan fastställts i 
RS 2000-2699. I en review är revisorns krav på informationsinsamling och 
informationsvärdering inte lika höga som vid en revision. I en undersökning 
som Aggestam tagit del av menar många revisorer att företagen som i 
framtiden kommer att slopa revisionen istället kommer att efterfråga 
reviews. Är hela revisionsbranschen på väg mot en stor omstrukturering och 
nya arbetsuppgifter? 

1.3 Forskningsfrågor 
 

• Hur kan slopandet av revisionsplikten komma att påverka 
revisionsbyråerna?  

 
• Kommer det att ske några former av förändringar inom 

revisionsbranschen när slopandet av revisionsplikten för de mindre 
företagen försvinner, och i så fall vilka? 

1.4 Syfte 
Syftet med uppsatsen är att utifrån en explorativ ansats beskriva hur 
slopandet av revisionsplikten för mindre företag kan komma att påverka 
revisionsbranschen. Dessutom är syftet att beskriva om lagändringen 
kommer att leda till förändringar inom revisionsbranschen och i så fall vilka, 
samt utveckla teorier kring ämnet. 
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1.5 Avgränsning 
Vi har avgränsat oss genom att utföra undersökningen ur revisorernas 
synvinkel och har därför beskrivit vad revisorerna anser angående slopandet 
av revisionsplikten och vad de tror att lagändringen kommer att medföra för 
konsekvenser för revisionsbranschen. Geografiskt har vi avgränsat oss 
genom att intervjua revisorer på revisionsbyråer vars verksamhet bedrivs i 
eller i närheten av Borås.  

1.6 Perspektiv 
Uppsatsen är skriven utifrån revisorernas perspektiv, eftersom uppsatsens 
syfte är att beskriva konsekvenserna för revisionsbranschen i och med 
slopandet av revisionsplikten för de mindre företagen. Vi anser att det är ett 
intressant perspektiv eftersom det är viktigt att kartlägga hur revisorer på 
både större och mindre revisionsbyråer ser på branschens framtid. 

1.7 Disposition 

Kapitel 2 Teoretisk referensram, här redogörs för relevanta teorier och 
lagar samt tidigare forskning inom det valda problemområdet. 

Kapitel 3 Metodkapitlet, här redogör vi för vår vetenskapssyn, vårt 
metodval, motivering till metodvalet, tekniker för insamling 
av empiri samt en kritisk granskning av de valda metoderna. 

Kapitel 4 Empirikapitlet, kapitlet utgörs av uppsatsens empiri, det vill 
säga de intervjuer som genomförts och som sedan utgör ett 
underlag för analys och slutsats kring uppsatsens forsknings-
frågor.  

Kapitel 5 Analyskapitlet består av analys och reflektion av den 
empiriska undersökningen kopplad till referensramen.  

Kapitel 6 I det sjätte kapitlet presenterar vi slutsatserna av studien 
relaterade till problemdiskussion och syfte.  

Kapitel 7 I den avslutande diskussionen redogörs för reflektioner över 
vårt metodval samt förslag till fortsatt forskning. 
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2 Teoretisk referensram 
I detta kapitel presenteras de teorier som är relevanta för att besvara 
uppsatsens frågeställningar samt ge läsaren en god teoretisk grund för 
empiri, analys och slutsatser. 

2.1 Teoretisk abstraktion 
 

 
 
Figur 2:1 Teoretisk abstraktion 
 
Arbetet med uppsatsens referensram startade genom att koppla 
frågeställningarna och syftet till relevanta teorier. Ovan illustreras 
uppsatsens teoretiska abstraktion med hjälp av figur 2:1. Pilarna 
symboliserar kopplingen mellan den teoretiska referensramens olika delar, 
samt referensramens koppling till den empiriska undersökningen. 
Legitimitetsteorin behandlar företagens vilja att skapa en legitimitet 
gentemot samhället. Det kan förklara varför många företag i exempelvis 
Tyskland har valt att fortsätta revidera sina årsredovisningar även efter att 
det blev frivilligt. Förhoppningsvis kan det även ge en indikation på hur 
utvecklingen kan bli i Sverige. Redovisningsteorin i sin tur försöker hitta 
förklaringar till varför dagens redovisningspraxis ser ut som den gör. Många 
olika faktorer påverkar, exempelvis politiska och kulturella. Även 
redovisningsteorin kan således ge en antydan till om företagen i Sverige 
även i fortsättningen kommer att vilja anlita revisorer för revidering av sina 
årsredovisningar trots att det blir frivilligt. 
 

Revision och 
Lagstiftning 

Internationell utveckling 

Revisionsbyråer 

Konsekvenser för 
revisionsbyråerna 

Legitimitetsteorin 
Redovisningsteorin 
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Från teorierna gick vi vidare och undersökte ämnet revision. En kort 
historisk återblick gav den bakgrund som behövdes. Efter det undersökte vi 
vilka lagar och rekommendationer en svensk revisor har att följa idag. Det 
var nödvändigt för att förstå vilken omfattande förändring av regelverket 
som revisorerna har att gå tillmötes. 
 
Därefter granskade vi undersökningar som gjorts i länder som redan har 
avskaffat revisionsplikten för de mindre bolagen. Om företagen väljer att 
frivilligt fortsätta att revidera sina årsredovisningar eller inte visade sig skilja 
sig åt mellan länderna. En förklaring till det kan vara att traditionen i de 
olika länderna ser olika ut. I vissa av länderna hade revisionen alltid spelat 
en central roll, och i de här länderna har också en större andel fortsatt att 
revidera, till skillnad från de länder där revisionen inte heller tidigare varit så 
viktig. 
 
Under arbetet med den teoretiska referensramen formades tankar och frågor 
som vi ville pröva när vi undersökte empirin.  Det här gjorde att vi fick en 
koppling och en återföring mellan teori och empiri. Frågorna som vi ställde 
till revisorerna var relevanta med tanke på problemformulering och syfte. Vi 
var beredda på att vi kunde få svar och att vår bild eventuellt kunde 
förändras, men såg det som någonting positivt. Sammantaget hoppades vi på 
att kopplingen mellan den teoretiska referensramen och empirin skulle leda 
oss fram till svar på våra forskningsfrågor.  

2.2 Legitimitetsteorin 
Legitimitetsteorin behandlar förhållandet mellan företaget och samhället. 
Den visar olika strategier för att legitimera företaget i förhållande till dess 
intressenter (Ljungdahl, 1999). Enligt Ljungdahl innebär legitimitet att ett 
företags värderingar överensstämmer med de värderingarna som är 
accepterade i samhället. Ser man det i ett snävare perspektiv handlar det om 
att företagets värderingar stämmer överens med värderingarna hos de 
intressenter som är viktigast för företaget.  
 
Företaget ansvarar för att korrelationen finns där. Legitimitetsteorin menar 
att företaget bara är en del i det större samhället där företaget finns och 
verkar. Företaget är ett öppet system som är beroende av ett fungerande 
samarbete med samhället för att överleva. Om företagen inte lever upp till de 
förväntningar som finns kommer de ha svårt att klara sig eftersom de blir 
utstötta av både kunder, leverantörer och samhället i övrigt. Således är det av  
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betydande vikt för företaget att dess värderingar stämmer överens med 
intressenternas värderingar, och att ha legitimitet blir en viktig resurs för 
företaget (ibid). 
 
Att lämna en reviderad årsredovisning kan vara ett sätt för företaget att 
upprätthålla samhällelig legitimitet, framförallt om företaget inte är tvunget 
att lämna en sådan. Om företaget visar i sin årsredovisning att organisationen 
bedrivs under värderingar som stämmer överens med intressenternas, ger 
företaget en bild av att handla på ett juste sätt. Genom det skapas legitimitet. 
Ett sätt att ytterligare öka legitimiteten kan vara att låta en revisor granska 
årsredovisningen, eftersom det ökar tillförlitligheten till innehållet och ger 
det en kvalitetsstämpel (ibid).  
 
Enligt Deegan (2002) kan företaget försöka manipulera intressenternas 
uppfattning genom att avleda uppmärksamheten bort från de aktuella 
frågorna. Genom att till exempel ändra ordalydelsen eller välja sätt på vilket 
de presenterar informationen, utan att egentligen tillföra mer information, 
kan företagen verka legitima i intressenternas ögon. 

2.3 Redovisningsteori 
Enligt Artsberg (2003) beskriver redovisningsteorin på vilket sätt man bör 
redovisa ekonomisk information och varför vi har fått de lösningar samt den 
praxis vi har. Redovisningsteorins fokus ligger på de principer som ligger 
bakom redovisningspraxis. Dessutom försöker den att förstå andra krafter 
som kan ha påverkat dagens praxis, exempelvis politiska, juridiska och 
ekonomiska krafter. FASB, Financial Accounting Standards Board menar att 
beslutsanvändbarhetssynsättet spelar en central roll i redovisningen, 
eftersom företagets ekonomiska rapportering skall vara så informativ att den 
kan utgöra underlag vid beslutsfattande (Ahmed, 2004).  
 
Beslutsanvändbarhetssynsättet kan hjälpa till att förklara varför företag 
fortsätter att lämna reviderade årsredovisningar trots att de inte är tvungna. 
Olika intressenter har olika informationsbehov. Om ägaren är skild från 
företagsledningen använder ägaren exempelvis den ekonomiska 
informationen för att utvärdera ledningens arbete. Dessutom kan ägaren 
använda informationen för att fatta beslut om att exempelvis köpa eller sälja. 
I båda dessa användningssituationer spelar revisorn en viktig roll. Revisorn 
granskar både ledningens förvaltning samt den ekonomiska informationens 
riktighet. Det har betydelse för möjligheten att använda informationen för 
analys och beslutsfattande (Smith, 2000).  
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Kreditgivare använder företagens ekonomiska information för att bedöma 
företagets kreditvärdighet. Andra intressenter använder exempelvis 
informationen för att se om det är aktuellt att köpa aktier i företaget. 
Samhällets invånare använder informationen för att bilda sig en uppfattning 
om företagets roll i samhället. Staten använder informationen som ett 
underlag för företagets skatteinbetalning och så vidare (ibid).  
 
I ljuset av de olika intressenternas olika informationsbehov har 
huvudkriteriet för den ekonomiska informationen blivit att den skall vara 
relevant. Med relevant avses användbar vid beslutsfattande. Minimikrav som 
brukar användas för att informationen skall betraktas som relevant är att den 
skall vara begriplig, väsentlig och aktuell (ibid).  

2.4 Revision 

2.4.1 Historisk återblick  
 

 
 
Figur 2:2 Viktiga årtal inom revisionen. Källa: Egen bearbetning. (Utvecklad 
från Precht, 2005). 
 
År 1895 blev det lagstadgat att svenska aktiebolags räkenskaper och 
styrelsens förvaltning skulle revideras. Skillnaderna mellan revisorernas 
kvalifikationer då och nu är dock stora, mycket beroende på att 
förhållandena inte alls är de samma. Figur 2:2 visar en sammanställning av 
viktiga milstolpar inom revision efter år 1895. År 1912 auktoriserades de 
första revisorerna av Stockholms Handelskammare, då hade kraven på 
revisorerna ökat något (Precht, 2005). FAR grundades år 1923 och var  
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ursprungligen en förkortning av Föreningen för Auktoriserade Revisorer, 
men heter numera bara FAR. Deras funktion är bland annat att företräda 
revisionsbranschen och leda utvecklingen i professionella och regulatoriska 
frågor och att skapa affärsmässiga förutsättningar för dess medlemmar och 
revisionsföretagen till nytta för näringslivet och samhället (FAR, 2004). 
 
I Aktiebolagslagen från år 1944 togs ett krav in på att börsnoterade företag 
med ett aktiekapital om minst två miljoner kronor skulle revideras av en 
auktoriserad revisor. Att kraven skärptes så mycket berodde till stor del på 
Krügerkraschen som hände år 1931. En så kallad kvalificerad revisor 
(auktoriserad eller godkänd) krävdes också om bolagsordningen föreskrev 
det, eller om minst tio procent av ägarna begärde det (Precht, 2005).  
 
Under 1970-talet pågick en stor debatt om revisionsplikten i Sverige. I 
förarbetet till 1975 års Aktiebolagslag konstaterade lagstiftaren att det inte 
var möjligt att kräva kvalificerade revisorer till alla aktiebolag, mestadels 
beroende på att det inte fanns tillräckligt många revisorer. I lagutredningen 
konstaterades även att revisionen i många små bolag med enkla 
affärsförhållanden kunde utföras tillfredställande utan den teoretiska 
sakkunskap som kvalificerade revisorer besatt. De menade också att ett 
legalt krav på att använda kvalificerade revisorer skulle kunna medföra 
onödiga kostnader för bolaget (Precht, 2005).  
 
När lägsta insatsen aktiekapital höjdes från 5 000 kronor till 50 000 kronor 
blossade debatten återigen upp. Denna gång fokuserades debatten främst på 
de företag som drevs utan personligt ansvar. Den höjda lägsta insatsen i ett 
aktiebolag gjorde det lättare för staten att kräva kvalificerade revisorer i alla 
bolag. Ett annat argument för revisionsplikt för alla var kampen mot den 
ekonomiska brottsligheten, vilken hade blossat upp under 1970-talet. Inför 
valet år 1982 hade socialdemokraterna ett vallöfte om att tillsätta en 
kommission som skulle utreda hur den ekonomiska brottsligheten skulle 
bekämpas. Socialdemokraterna vann valet och höll sitt vallöfte. 
Kommissionen kom fram till att det är ”ställt utom allt tvivel att en effektiv 
och sakkunnig revisor har stor betydelse när det gäller att förhindra och 
motverka ekonomiska oegentligheter som kan förekomma i samband med 
näringsverksamhet” (SOU 1983:36). Utredningen ledde till att revisionsplikt 
infördes för samtliga svenska aktiebolag år 1983 (Precht, 2005).  
 
Den 1 januari år 2006 trädde en ny aktiebolag i kraft. Den innebär 
slutpunkten på en aktiebolagsrättslig reform som har pågått under flera år. 
Ett exempel av de ändringar som gjorts är reglerna om bolagsbildning 
(Regeringen, 2007). 
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2.4.2 Lagar som styr revisionen 
I Sverige har vi idag ett stort antal lagar och rekommendationer som styr 
revisionen och redovisningen. Nedan visas de mest centrala av dessa i figur 
2:3. De lagar som revisorn stöter på mest frekvent i sin vardag beskrivs 
vidare i de följande avsnitten. 

 
Figur 2:3 De mest centrala lagarna och rekommendationerna.  
Källa: Egen bearbetning. (Information hämtad ur FAR:s revisionsbok) 

2.4.3 Redovisning enligt lagstiftningen  
Idag är redovisningen och den löpande bokföringen en självklar del av det 
dagliga arbetet i de flesta företag. All ekonomisk verksamhet är enligt lag 
berörd av redovisning i någon form, mer eller mindre avancerad. 
Redovisningens organisatoriska form med lagar och regler utgör skillnaden 
mellan ordning och oreda. Redovisningen kan delas in i två delar; intern- och 
extern redovisning (Smith, 2000). 
 
Den interna redovisningen är endast till för att användas inom företaget, 
framförallt för den interna kontrollens skull. Ingen lagstiftning reglerar hur 
den interna redovisningen skall se ut, det är helt valfritt för företagen. Istället 
är det den externa redovisningen som är kraftigt reglerad i  
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lagen. Det är den externa redovisningen som är avsedd för företagens 
externa intressenter. Den vanligaste formen av extern redovisning som når ut 
till allmänheten är företagets årsredovisning (ibid). 
 
Bokföringslagen innehåller bestämmelser om bokföringsskyldighet, både för 
fysiska och juridiska personer. Enligt Bokföringslagen skall 
bokföringsskyldigheten fullgöras på ett sätt som överensstämmer med god 
redovisningssed. Här finns också information om vilka tilläggsupplysningar 
som skall finnas med i årsbokslutet med mera (Bokföringslagen, 1999:1078). 
 
När företag upprättar sin externa redovisning skall de följa 
Årsredovisningslagen. I ett aktiebolag skall årsredovisningen bestå av 
balansräkning, resultaträkning, noter och en förvaltningsberättelse. I 
Årsredovisningslagen står även att årsredovisningen skall ge en rättvisande 
bild av företaget samt vara upprättad i enlighet med god redovisningssed 
(Årsredovisningslagen, 1995:1554). 

2.4.4 Revision enligt lagstiftningen 
Utöver reglerna kring årsredovisningen finns även regler kring revisorer och 
revision. Revisorns uppgift är enligt Revisionslagen (1999:1079) att granska 
företagets årsredovisning och bokföring samt företagsledningens förvaltning. 
I årsredovisningen skall sedan revisorn uttala sig om huruvida 
årsredovisningen är upprättad i enlighet med gällande regler och god 
redovisningssed, samt om han anser att styrelsen och den verkställande 
direktören skall beviljas ansvarsfrihet. I Revisionslagen står det att revisorns 
granskning ”skall vara så ingående och omfattande som god redovisningssed 
kräver”. Ibland blir det en svår balansgång för revisorn när han måste göra 
en ingående granskning fast samtidigt inte vill debitera kunden för många 
timmar (Allt om revision, 2007). 
 
Aktiebolagslagen är en mycket central lag inom både redovisning och 
revision. De viktigaste reglerna om revision i Aktiebolagslagen återfinns i 
det tionde kapitlet. Här står exempelvis information om vad revisorn skall 
granska i bolaget. Dessutom står det att revisorns granskning skall vara så 
ingående som ett av de mest centrala begreppen inom revision i Sverige 
nämligen: god revisionssed. Här finns också krav på revisorns oberoende 
(Aktiebolagslagen, 2005:551). 
 
Enligt Aktiebolagslagen får endast den som är auktoriserad eller godkänd 
revisor skriva under årsredovisningen. För att bli godkänd revisor  
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krävs minst tre års yrkeserfarenhet (heltidsarbete) där man huvudsakligen 
skall ha jobbat med aktiebolag, samt revisorsexamen från Revisorsnämnden. 
En auktorisation kräver minst fem års yrkeserfarenhet samt högre 
revisorsexamen från Revisorsnämnden. Den praktiska utbildningen skall ha 
innehållit kvalificerad medverkan vid revision av företag med betydande 
svårighetsgrad (FAR, 2004). 
 
Revisionslagen innehåller bestämmelser om revision för både fysiska och 
juridiska personer. Den behandlar bland annat hur många revisorer som ett 
företag måste ha, och även här tas begreppet god revisionssed upp 
(Revisionslagen, 1999). Revisionslagen är länkad till Bokföringslagen, på 
grund av att den bara tillämpas av företag som är skyldiga att avsluta den 
löpande bokföringen med en årsredovisning (Thorell & Norberg, 2005). 
 
Redovisningsrådets rekommendationer nummer 1-29 eller 
Bokföringsnämndens allmänna råd, tillsammans med Årsredovisningslagen, 
tillämpas av svenska onoterade företag. Noterade koncerner i Sverige följer 
IFRS/IAS och Redovisningsrådets rekommendationer nummer 30-31 (FAR, 
2007). 

2.4.5 Kvalitetssäkring 
Aktiebolag är juridiska personer, och att ett aktiebolag är en juridisk person 
innebär att det har rättskapacitet. Därmed har inte heller aktieägarna 
personligt ansvar för bolagets skulder, utan de kan endast förlora det 
aktiekapital som de satte in i företaget. Ibland uppstår intressekonflikter då 
ägare och styrelsen/VD:n är samma personer (som det ofta är i mindre 
bolag). Tanken är att revisorn bland annat skall se över bolagets förvaltning 
för att kontrollera att styrelsen och VD:n leder företaget framåt i ljuset av 
aktieägarnas intresse, och därigenom motverka eventuella intressekonflikter 
(Moberg, 2003). 
 
Det främsta syftet med en årsredovisning är att ekonomiskt rationella beslut 
skall kunna fattas utifrån den. För att kunna göra det måste intressenterna 
kunna lita på informationen som bolaget har lämnat om sin ekonomiska 
situation och bolagets förvaltning. Ansvaret för det ligger på bolagets 
styrelse och VD. Revisorns roll är att kritiskt och opartiskt granska, bedöma 
och uttala sig om årsredovisningen. Revisorn skall uttala sig om att 
årsredovisningen är uppställd i enlighet med gällande lagar och 
rekommendationer, samt att förvaltningen av företaget har skötts på ett 
riktigt sätt. För att öka revisionens trovärdighet och samtidigt kvalitetssäkra  
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den, finns det som tidigare nämnts regler som revisorn skall följa när han 
upprättar revisionen (FAR, 2004). Följaktligen syftar revisionen till att ge 
trovärdighet till den ekonomiska information som bolaget ger ut (ibid). 

2.4.6 God revisionssed 
I 10 kap. 3 § 1 st. Aktiebolagslagen (2005:551) anges att omfattningen av 
den granskning som revisorn skall utföra bestäms av god revisionssed. Man 
har valt att inte ge några detaljerade föreskrifter i Aktiebolagslagen eftersom 
man omöjligt kan täcka in allt, och det därmed blir lättare att hitta kryphål. 
Innebörden av god revisionssed utvecklas löpande både i teori och i praxis. 
Därmed utvecklas även revisionen löpande och anpassas till hur verkligheten 
ser ut (Moberg, 2003). 
 
Enligt Revisorslagens tredje paragraf har Revisorsnämnden ansvar för att 
god revisionssed utvecklas på ett lämpligt sätt. SRS och FAR är två 
intresseorganisationer som ger ut rekommendationer och uttalanden som 
Revisorsnämnden har som utgångspunkt när de utvecklar god revisionssed. 
Revisorsnämnden har tolkningsföreträde för innehållet i god revisionssed, 
men ytterst bestäms dock innehållet av domstolarna (Revisorsnämnden, 
2007). 

2.4.7 Oberoende 
Opartiskhet, självständighet och tystnadsplikt är tre självklarheter för en 
revisor. Om revisorn inte följer dessa så mister revisionen sin 
kvalitetssäkrande effekt. Klienternas förtroende för revisorn får därmed inte 
rubbas, eftersom syftet med revisionen är att förse bolagets intressenter med 
ett uttalande om revisionen och därigenom skapa förtroendet för den. Därför 
är det av avgörande vikt att intressenterna känner att revisorn är oberoende. 
En svår balansgång uppkommer mellan hur mycket rådgivning revisorn får 
ge för att inte inkräkta på revisionens oberoende (Moberg, 2003).  
 
För att testa sitt oberoende skall revisorn för varje ny klient gå igenom 
analysmodellen. Analysmodellen är en sorts försäkring för revisorn att han 
inte är jävig. Den är utformad som en presumtionsregel. Det innebär att så 
snart förtroenderubbande omständigheter upptäcks, presumeras att det finns 
anledning att ifrågasätta revisorns oberoende, och därmed måste revisorn 
avsäga sig uppdraget. Dock kan presumtionen neutraliseras och revisorn kan 
därmed ändå genomföra uppdraget om han vidtar nödvändiga åtgärder så att 
den förtroenderubbande situationen upphör. Dessutom kan revisorn åta sig 
uppdraget om en prövning i det enstaka fallet visar att det råder vissa  
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förhållanden som medför att det inte är någon risk att revisorns förtroende 
rubbas. Analysmodellen och oberoendefrågan i stort har fått en stor 
betydelse efter skandalerna med Enron och WorldCom i USA (ibid). 

2.4.8 Rådgivning kontra revision 
Under arbetet med att ta fram Revisorslagen (1999:1079) kom frågan om 
oberoendet att spela en oerhört stor roll. Det är dock mycket viktigt att skilja 
på rådgivning som hänger samman med revisionen (så kallad 
revisionsrådgivning) och övrig rådgivning (fristående rådgivning). 
Revisionsrådgivning ingår i revisionen och är nästan alltid legal. Däremot är 
det en mycket svår balansgång när det gäller den fristående rådgivningen, 
eftersom den anses kunna påverka revisorns möjligheter att revidera 
oberoende, vilket kan få negativa följder (Moberg, 2003). 
 
Framförallt är det i två situationer som revisorns oberoende ställs på sin 
spets. Dels är det den fristående rådgivningen ur en ekonomisk synvinkel för 
revisionsbyråerna, eftersom det ofta är på den fristående rådgivningen som 
byråerna tjänar de största pengarna. Det kan påverka revisorns egenintresse, 
och därmed revisionens tillförlitlighet. Dels är det när revisorn skall revidera 
resultatet av sin egna rådgivning, vilket kallas för självgranskningshot (ibid).  
 
Viss fristående rådgivning tillåts dock, eftersom den fristående rådgivningen 
trots allt ökar revisorns kännedom om företaget. Därmed upptäcker revisorn 
lättare fel och oegentligheter. Dessutom kan det vara av intresse för bolagets 
intressenter att bolaget får kompetent rådgivning. Därför har inte totalförbud 
införts mot fristående rådgivning i Revisorslagen. Istället har man utformat 
det som ett förbud för revisorn mot att utföra sidoverksamhet som kan 
minska förtroendet och oberoendet (ibid). 

2.4.9 Revisionsberättelsen 
I revisionsberättelsen uttalar sig revisorn om företagets årsredovisning samt 
dess förvaltning. Syftet är att öka trovärdigheten, främst för intressenternas 
skull. Dessutom är det bra för företaget självt eftersom det ofta använder 
årsredovisningen som underlag till beslut. Revisionsberättelsen är den enda 
årliga offentliga rapporten som revisorn lämnar, och därför får revisorns 
uttalanden ofta stor betydelse i kommunikationen med intressenterna. 
Revisorn har tystnadsplikt i fråga om det han får ta del av i sitt arbete med 
klienterna. Med andra ord är det som skrivs i revisionsberättelsen i princip 
det enda som personer utanför företaget får ta del av (FAR, 2004). 
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Enligt 10 kapitlet i Aktiebolagslagen skall revisorn lämna 
revisionsberättelsen till bolagsstämman senast tre veckor före den ordinarie 
stämman. Revisionsberättelsen skall innehålla ett uttalande om att 
årsredovisningen är upprättad enligt Årsredovisningslagen. I de fall revisorn 
är osäker på om så skett, eller i fall där det saknas vissa obligatoriska 
uppgifter skall han ange detta i revisionsberättelsen. Om revisorn har blivit 
tvungen att göra ett sådant uttalande skall han skicka en kopia av 
revisionsberättelsen till Skattemyndigheten (Moberg, 2003). 

2.4.10 Revisorns skyldigheter kring rapportering 
Om revisorn har funnit att företaget inte har fullgjort sin skyldighet 
beträffande skatter och andra avgifter skall han anmärka på det i 
revisionsberättelsen (Aktiebolagslagen, 2005). Syftet med den här särskilda 
gransknings- och rapporteringsskyldigheten är enligt Thorell och Norberg 
(2005) att se till att beskattningssystemet fungerar på ett bra sätt. Om 
revisorn anmärker på något kallas det att revisionsberättelsen är oren. Om 
den är oren skall revisorn omgående skicka en kopia av revisionsberättelsen 
till Skatteverket, på grund av att en oren revisionsberättelse kan utgöra skäl 
att granska företaget närmare ur skattesynpunkt (Thorell & Norberg, 2005). 
 
Enligt Aktiebolagslagen (2005:551) är en revisor även tvungen att rapportera 
vissa iakttagelser rörande brott till företagets styrelse. Han måste även 
anmäla misstanke om brott till åklagare. Huvudregeln är att om revisorn gör 
en sådan anmälan så skall han avgå från sitt uppdrag (Thorell & Norberg, 
2005). 
 
Utöver det här har revisorn dessutom en lagstadgad upplysningsplikt under 
vissa omständigheter. Han är enligt Aktiebolagslagen (2005:551) tvungen att 
lämna upplysningar till: 
 

• Bolagsstämman, såvida inte upplysningarna leder till väsentlig skada 
för bolaget. 

 
• Medrevisor, lekmannarevisor, särskild granskare samt eventuell ny 

revisor. 
 

• Konkursförvaltare, i fall då bolaget har försatts i konkurs. 
 
 
 
 



19 

2 Teoretisk referensram 

2.5  Internationell utveckling  

2.5.1 Avregleringen av revisionsplikten i Tyskland 
Många länder i Europa har idag slopat revisionsplikten för de mindre 
bolagen. Vissa länder har överhuvudtaget aldrig haft någon revisionsplikt för  
 
dessa bolag. Tyskland är ett av de länder som aldrig har haft full 
revisionsplikt (Thorell & Norberg, 2005). Redan år 1984 slopades 
revisionsplikten för samtliga små aktiebolag i Tyskland (Halling, 2005). För 
att klassas som ett stort företag i Tyskland skall de uppfylla minst två av 
kriterierna nedan, annars räknas företaget som ett litet företag (Thorell & 
Norberg, 2005):  
 
Omsättning  6 875 000 euro 
Balansomslutning 3 438 000 euro 
Antal anställda 50 Stycken 
 
I Tyskland finns det dock krav på att banker måste informera sig om 
bolagets ställning när de ansöker om krediter som överstiger 250 000 euro. 
Kravet kommer från finansinspektionen i 18 § KWG (den tyska banklagen) 
(Morander & Fritzell, 2005). 
 
I Tyskland är det så många som 90 procent av de som inte omfattas av 
revisionsplikten som ändå väljer att lämna in en reviderad årsredovisning, 
eller alternativt att anlita en revisor eller en licensierad skatterådgivare för 
bokslut och deklaration. I det sistnämnda fallet skriver revisorn eller 
skatterådgivaren ett utlåtande av bokföringskontrollen. Den stora skillnaden 
från den revision som en svensk revisor idag utför i mindre företag är att den 
svenske revisorns arbete omfattas av en internationell revisionsstandard 
(ibid). 

2.5.2 Avregleringen av revisionsplikten i Danmark 
I mars 2006 avskaffades revisionsplikten i Danmark. En undersökning som 
har gjorts visar att en stor del av de mindre företagen anser att det är för 
tidigt att avgöra om de kan spara pengar på att inte revidera sina 
årsredovisningar. Än så länge väljer majoriteten av företagen att fortsätta 
revidera sina årsredovisningar. Den huvudsakliga drivkraften till 
avskaffandet av revisionsplikten i Danmark var den nuvarande venstre- och 
konservative regeringens önskan att minska de administrativa kostnaderna  
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för de mindre företagen. Regeringen hoppas att genom att minska på 
revisionskostnaderna för de mindre företagen också förbättra deras 
konkurrensmöjligheter inom EU (Aggestam, 2007). 
 
I Danmark är gränsen för frivillig revision satt vid mikroföretagen, vilket är 
ett avsevärt lägre gränsvärde än EU:s definierade gränsvärde som är 
50/25/50.  För att ett företag skall kunna hoppa över revisionen får de högst 
uppfylla två av de tre angivna gränsvärdena: 
 
 Omsättning  3 miljoner danska kronor 
Balansomslutning 1,5 miljoner danska kronor 
Antal anställda 12 Stycken (heltidsanställda) 
 
De företag som har rätt att välja bort revisionen och vill utnyttja möjligheten 
att inte revidera årsredovisningen skall följa en viss procedur; Beslut om att 
inte revidera skall fattas på ordinarie bolagsstämma. Det är inte tillåtet att 
fatta ett sådant beslut på en extra ordinär bolagsstämma, vilket innebär att 
2006 var året då danska mikroföretag för första gången kunde välja bort 
revisionen. Företaget skall dessutom upplysa om att bolagsstämman valt bort 
revisionen för det nästkommande året i den reviderade årsredovisningen. 
Den här processen skall sedan fortskrida varje år i företagets årsredovisning 
för att bekräfta att företaget befinner sig inom de gränsvärden som finns 
definierade (ibid). 
 
Det är viktigt att förtydliga att det är endast kravet på revisionen som 
avskaffas för de mindre företagen i Danmark. Även fortsättningsvis skall de 
upprätta en årsredovisning som skall följa samma lagar och regler som 
tidigare (ibid). 
 
Det har endast gått drygt ett år sedan Danmark slopade revisionsplikten för 
de mindre företagen. Därför är det ännu för tidigt att konstatera någon 
påtaglig effekt. En undersökning som gjordes i Danmark i början av år 2006 
visade att 70 procent av de berörda företagen tänker fortsätta att revidera 
sina årsredovisningar. En senare undersökning som gjordes i december år 
2006 visade att hela 83 procent har valt att fortsätta med revision. Baserat på 
resultat från studier av andra länder menar Aggestam (2007) att det inte är så 
överraskande att endast ett fåtal mindre företag valt bort revisionen. Dock 
tror hon att man kan förvänta sig att fler och fler företag med tiden kommer 
att välja bort revisionen. Hon tror att effekterna av den slopade 
revisionsplikten i Danmark kommer att visa sig först runt 2008-2009 (ibid). 
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2.5.3 Avregleringen av revisionsplikten på Irland 
Irland har idag ingen revisionsplikt för de mindre bolagen. Innan 
revisionsplikten för de mindre företagen togs bort pågick det dock många 
debatter. Den huvudsakliga anledningen till att lagändringen genomfördes 
var för att kostnaden för revisionen ansågs klart överstiga nyttan som de 
mindre företagen fick ut av revisionen (Sheridan, 2007).   
 
År 2000 trädde lagändringen i kraft i samband med ”Companies Act” 
(Pcplimited, 2007). För att klassas som ett stort företag på Irland skall  
 
företaget uppfylla minst två av kriterierna nedan, i annat fall klassas det som 
ett litet företag (Sheridan, 2007): 
 
Omsättning  1 500 000 euro 
Balansomslutning 1 904 607 euro 
Antal anställda 50 Stycken 
 
Irland har ett lägre gränsvärde än vad som högst är tillåtet enligt EU:s fjärde 
direktiv. Det här låga gränsvärdet som de har, är något som har diskuterats. 
Ett högre gränsvärde skulle göra att Irland skulle kunna spara in resurser på 
revision som de istället kan lägga på affärsutveckling och dylikt (Heaphy, 
2005). 
 
Enligt den irländska lagen finns det fler villkor som företagen måste uppfylla 
för att få slippa revisionsplikten: företaget får inte lov att ingå i en koncern 
och det får inte lov att vara ett försäkringsbolag eller en bank. Dessa regler 
finns för att skydda allmänhetens intresse. Aktieägare som tillsammans äger 
mer än 10 procent av aktierna kan begära in en reviderad årsredovisning. 
Denna regel är till för att skydda minoritetsägarna i aktiebolagen (Sheridan, 
2007). 
 
När ett mindre företag på Irland beslutar sig för att inte längre lämna 
reviderade årsredovisningar skall företaget självt meddela revisorn om 
beslutet. Revisorn skall då inom 21 dagar avge en notis om företaget där 
revisorn försäkrar om att det inte finns några uppgifter angående avsägandet 
av revisionen som borde komma till aktieägarnas och kreditgivarens vetskap. 
Företag som valt att inte lämna reviderade årsredovisningar måste följa de 
standarder som finns uppställda av ”The Institute of Chartered Accountants”. 
De måste även registrera sitt bokslut vid ”Companies Registration Office”, 
vilket de även tidigare var tvungna att göra. Företagsledarna skall i  
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årsredovisningen göra ett uttalande där de försäkrar att villkoren för att 
slippa revisionen är uppfyllda. Om företaget inte längre uppfyller villkoren 
för att slippa revisionsplikten skall en revisor snarast anlitas. Av de företag 
som uppfyller kraven för att slippa revisionsplikten på Irland har ett flertal 
hittills valt att fortsätta lämna reviderade årsredovisningar (ibid). 

2.5.4 Revisionsplikten i USA 
I USA finns det ingen allmän revisionsplikt för företag. Trots att det är 
frivilligt är det mycket vanligt att även små företag anlitar en revisor i USA. 
En viktig ”inkörsport” för revisorerna är när deklarationerna skall göras. 
Medarbetarna på revisionsbyråerna gör ofta hela självdeklarationen åt 
företag. I USA är skattekonsultation och deklarationshjälp en viktig del av 
byråernas arbete (Wennberg, 1994).  
 
Till skillnad från Sverige har USA tre olika nivåer av ”revisionsberättelser” 
som har med företagets årsredovisning att göra. De tre nivåerna av 
rapportering är: Compilation Report, Review Report och Audit Report (ibid). 
 

• Compilation Report är den första nivån och innebär i princip att 
hjälpa klienten att upprätta en årsredovisning som bygger på 
uppgifter som lämnats av bolaget och företagsledningen. På svenska 
betyder Compilation Report ungefär sammanställning. Det är ofta 
mindre lokala byråer som gör sådana rapporter, de större byråerna 
gör det mer sällan. En sådan rapport innebär sällan någon 
granskning men revisorn ansvarar ändå för att det inte finns några 
uppenbara fel.  

 
• Review Report är den andra nivån. Den innebär en noggrannare 

analys med mer analytiska procedurer, bland annat att man 
säkerställer att normala rutiner för upprättande av ett bokslut 
fungerar. Dock är Review Report inte någon revisionsberättelse.  

 
• Audit Report är den tredje nivån och innebär en fullständig 

revisionsberättelse. I en Audit Report har revisorn granskat enligt 
god redovisningssed och kan därför avge ett omdöme med rimlig 
nivå av säkerhet (ibid). 

 
I USA är revisionen efterfrågad, företagen har upptäckt att revisorn är en 
person som de behöver och inte något som är ett lagligt krav från 
myndigheterna. Den är till för deras intressenter, därför är amerikanerna 
mycket positiva till revisorer (ibid). 
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2.5.5 Slopad revisionsplikt i England 
England är ett av de länder som var tidiga med borttagandet av 
revisionsplikten för de mindre bolagen. År 1993 avskaffade England lagen 
om anmälningsplikt för de mindre företagen som gjorde att det blev frivilligt 
för dem att revidera sina årsredovisningar. Samtidigt med det här infördes en 
möjlighet till att lämna in en förenklad revisionsberättelse (Compilation 
Report), istället för en fullständig, för företagen. Dock togs möjligheten till 
en förenklad revisionsberättelse återigen bort år 1997, med argumentet att 
det inte sågs som nödvändigt för företagen att ha den möjligheten. 
Undantaget med revisionsplikten gäller dock inte för samtliga aktiebolag i 
England utan publika aktiebolag och aktiebolag som driver finansiell 
verksamhet skall alltid revideras (Thorell & Norberg, 2005). 
 
Kostnadseffektivisering 
Avregleringen i England är ett resultat av en medveten regleringsfilosofi för 
mindre företag. Det är en del av ett mer omfattande program som syftar till 
kostnadsminskning och ökad konkurrenskraft för de mindre företagen. 
Regleringsfilosofin innebär att om inte nyttan av en tvingande regel kan 
visas vara större än de kostnader som regeln för med sig (cost-benefit 
analys) så avskaffas regeln. Det är alltså det som England har genomfört i 
och med slopandet av revisionsplikten för de mindre företagen (Thorell & 
Norberg, 2005).  
 
Undersökningar som gjordes innan lagändringen visade att många av de 
mindre företagen även efter att revisionsplikten blivit frivillig skulle fortsätta 
att revidera sina årsredovisningar. Studier som har gjorts senare visar dock 
att det nu är cirka 60-70 procent av de bolag i England som omfattas av 
undantaget som avstår från revision. Trenden är att andelen som avstår ökar. 
Som anledning till att de avstår från att lämna en reviderad årsredovisning 
angav de engelska företagen framförallt minskade kostnader. Dock kunde 
många av företagen inte ange hur mycket deras kostnader hade sjunkit. 
Enligt Thorell och Norberg (2005) kan det tyda på att kostnaderna inte har 
sjunkit speciellt mycket, eller att andra revisionsnära kostnader istället hade 
tillkommit. Thorell och Norberg ser det som mest trovärdigt att företagen 
istället har fått andra kostnader som ersätter revisionskostnaderna. Det 
bygger de på intervjuer gjorda med revisorer som säger att det finns en 
överlappning mellan den tid som revisorn lägger på bokslutsarbetet och den 
faktiska revisionen (ibid).  
 
De engelska företag som frivilligt lämnar reviderade årsredovisningar gör  
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det av flera olika skäl, som exempel kan nämnas att det finns en etablerad 
policy hos företaget att göra så, eller att kreditgivarna kräver det (Collis, 
2003). 
 
Het debatt kring revisionsplikten i England 
Innan lagändringen trädde i kraft i England pågick diskussioner kring de 
negativa effekterna som undantaget av revisionsplikten skulle föra med sig. 
Det spekulerades om fel i bokföring, bedrägerier, skattebortfall, negativa 
effekter på revisionsbranschen med mera. Det finns dock inget empiriskt 
material som påvisar att dessa negativa effekter har uppfyllts (Thorell & 
Norberg, 2005).  
 
Innan lagändringen trädde i kraft kom frågan upp om det istället skulle 
behövas andra kontroller och tjänster som ersätter revisionen. När 
lagändringen sedan infördes i England tillkom det samtidigt krav på 
översiktlig revisorsgranskning, alltså en förenklad revisionsberättelse. Men 
det kravet avskaffades efter några år, då den ansågs obehövlig (ibid). 
 
Från revisionshåll i England var man till en början emot avskaffandet av 
revisionsplikten. Men empirisk data som är hämtad från brittiska studier 
visar att den intjäning som revisionsbyråerna hade innan lagändringen inte 
har minskat efter borttagandet av revisionsplikten i de minde företagen. De 
tappade revisionsuppdragen ersattes med andra uppdrag (ibid). 

2.6  Tidigare forskning 

2.6.1 Director’s Views on Exemption from the Statutory 
Audit 
Det har gjorts ett flertal vetenskapliga studier i England efter slopandet av 
revisionsplikten för de mindre företagen. En av de senare undersökningarna 
som gjorts är en studie gjord av Jill Collis år 2003. Collis studie behandlade 
utvecklingen efter att England slopat revisionsplikten för de mindre 
företagen på uppdrag av handelsdepartementet. Collis studie byggde på ett 
frågeformulär som hon skickat ut till 2 633 onoterade aktiva aktiebolag där 
Collis undersökte företagsledningars syn på revisionsplikten. Av de 
tillfrågade aktiebolagen var det 790 stycken som svarade, vilket gav en 
svarsfrekvens på 30 procent, vilket sågs som tillräckligt representativt 
(Collis, 2003). 
 
Huvudfrågorna i Collis studie var följande: 
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• I vilken utsträckning utnyttjas revisionsplikten av företagen? 

• Vilka kostnadsbesparingar uppnås? 

• Vilka faktorer har en väsentlig påverkan på företagsledningens val 
att frivilligt välja revision? 

 
Vid tiden för undersökningen var gränsen för omsättning 1 miljon pund. 
Utifrån detta gränsvärde fann Collis att 58 procent utnyttjade undantaget från 
revision (ibid). Men enligt senare undersökningar som gjorts har antalet 
företag som valt att inte revidera ökat till cirka 60-70 procent, vilket även 
tidigare nämnts (Thorell & Norberg, 2005).  
 
I England delar lagstiftningen in aktiebolagen i två grupper, public limited 
companies (börsnoterade aktiebolag) och private companies (icke 
börsnoterade bolag). För public limited companies krävs det ett aktiekapital 
på minst 50 000 pund och dessa får aldrig undantas från revisionsplikt, det 
får däremot private companies (Collis, 2003).  
 
För att klassas som ett stort företag i England skall företaget uppfylla minst 
två av kriterierna nedan, annars klassas det som ett litet företag: 
 
Omsättning  £ 5,6 miljoner 
Balansomslutning £ 2,8 miljoner 
Antal anställda 50 Stycken 
  
Englands definition på mindre företag är det samma som EU:s definition på 
mindre företag. Gränsvärdena har höjts tre gånger i England åren 1997, 2000 
och 2004 och gränsen ligger nu på det av EU maximalt tillåtna (Thorell & 
Norberg, 2005).  
 
Collis (2003) använde sig av ett frågeformulär i sin undersökning. I 
frågeformuläret gavs ett antal påståenden som företagsledaren fick svara på, 
med en skala från ett till fem. Fem innebar att företagsledaren ”instämde 
helt” med påståendet. Nedan kan ses några exempel av de resultat som Collis 
kom fram till: 
 

• 65 procent ansåg att revisionen gav en kontroll av 
räkenskapsmaterial och räkenskapssystem. 

• 61 procent ansåg att revisionen förbättrar trovärdigheten hos den 
finansiella informationen. 
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• 58 procent ansåg att revisionen ger en säkerhet för banker och andra 
kreditgivare. 

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

• 45 procent ansåg att revisionen gav aktieägarna trygghet. 

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

• 43 procent ansåg att revisionen förbättrar kvalitén på den finansiella 
informationen. 

 
I sin undersökning kom Collis fram till att det viktigaste skälet till 
undantaget var de besparingar för revisionsarvoden som företagen gör. 
Enligt undersökningen var denna i genomsnitt cirka 1000 pund. Det 
framkom även att revisorn ansågs vara den viktigaste källan till finansiell 
information för att företagen skall kunna hålla sig uppdaterade, enligt de 
tillfrågade företagsledarna (ibid).  
 
En av anledningarna till varför företagen vill fortsätta revidera sina 
årsredovisningar är för att de påverkas av vilka som är intresserade av de 
reviderade handlingarna (ibid). I Collis studie framkom följande resultat på 
frågan om vem de ansåg har mest nytta av deras reviderade årsredovisning:  
 

• 30 procent angav att de genomförde revisionen för aktieägarnas 
skull, 

• 27 procent för bankerna och andra kreditgivare, 

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

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

• 3 procent för viktiga och stora kunder (ibid). 
 
Svår gränsdragning 
Många anser att gränsdragningen mellan revision och andra revisionsnära 
tjänster är svår. Vart det ena övergår till det andra är en besvärlig balansgång 
(Collis, 2003). 
 
En annan undersökning som utfördes av ”2020 Consulting Group” stödjer  
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detta. Undersökningen visar att många företag har svårt att dra en gräns 
mellan rådgivning/revisionsnära uppdrag och den faktiska revisionen. Det 
leder till att företagen inte inser att kostnaden som de ser som kostnaden för 
den faktiska revisionen faktiskt täcker in många fler tjänster än så. 2020 
Consultning Group menar att det därför är viktigt för revisorn att tydligt 
förklara för sina klienter vad han har tagit betalt för (Haythornthwaite, 
2003). 

2.6.2 ACCA 
ACCA är Englands motsvarighet till revisorsorganisationen FAR som vi har 
här i Sverige. De anlitade MORI, Market & Opinion Research International 
till att göra en undersökning kring för- och nackdelar med slopandet av 
revisionsplikten. Av undersökningen framgår bland annat att banker är mer 
villiga att bevilja lån till företag som har lämnat reviderade årsredovisningar, 
trots att de inte är tvungna. I undersökningen framkommer också att 94 
procent av de tillfrågade bankdirektörerna ansåg att revisionsberättelsen är 
en bra måttstock på hur väl ledningen förvaltar företaget. Dessutom ville 80 
procent av cheferna i växande företag att revisionen skall behållas (ACCA, 
2001). 

2.6.3 Behövs det någon annan kontroll? 
En studie som utfördes av Svahn och Thernström (2006) undersökte om det 
kommer att behövas någon annan form av kontroll när revisionsplikten 
försvinner. En stor majoritet av respondenterna svarade att de inte trodde att 
några problem skulle uppkomma som en följd av slopad revisionsplikt, som 
exempelvis ekonomisk brottslighet. Trots det svarade nästan 66 procent att 
de ville fortsätta att ha någon form av kontroll, antingen som den ser ut idag, 
eller en omarbetning av dagens system. Anledningen till det var främst att 
många företag inte har den kunskap som behövs för bokföring och 
redovisning, och att de därför inte själva skulle kunna sätta upp sin 
årsredovisning. De menade att det i förlängningen kunde leda till att 
företagets intressenter tappar förtroendet. Därför blev studiens slutsats att det 
kommer att behövas en form av kontroll för de svenska småföretagen när 
revisionsplikten försvinner (Svahn & Thernström, 2006).  
 
Svahn och Thernström (2006) tycker inte att småföretagen skall behöva 
anlita en som sköter den löpande bokföringen och sedan ytterligare en 
revisor som skall skriva under årsredovisningen. De menar intressenterna 
borde få sin verifiering om en revisionsbyrå sköter företagets bokslut, 
eftersom dessa står under Finansinspektionens och FARs översyn. Däremot  
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anser författarna att det blir svårare med en enkel förbättring av dagens 
system för företag som själva sköter sina bokslut, eftersom intressenterna 
ända vill ha en form av extern kontroll. Ett förslag som författarna har är en 
ökad aktivitet hos ekobrottsmyndigheten. Dessutom vill de se mer kännbara 
påföljder för de företag som bryter mot god redovisningssed och andra 
grundläggande regler i revisions- och redovisningslagstiftningen (ibid). 

2.6.4 Kommer företagen att fortsätta revidera? 
Bjälkemo, Brodin och Larsson (2005) genomförde en studie där de bland 
annat undersökte företagens inställning till att fortsätta revidera sina 
årsredovisningar även efter att det blir frivilligt. En klar majoritet av 
företagen i studien svarade att de skulle fortsätta att revidera. Den enda 
bolagsstorleken som svarade avvikande var mikroföretagen. Studien kom 
fram till att ju större företag, desto mer positivt inställda var man till frivillig 
revidering. Trots detta ansåg en majoritet av de här bolagen ändå ansåg att 
nyttan med revision inte överstiger kostnaden, vilket författarna ansåg 
berodde på intressenternas inverkan på företagens beslut att fortsätta 
revidera. Företagen ansåg inte att det var värt att revidera för sin egen skull, 
men däremot för att exempelvis erhålla kredit från banken (ibid).  
 
Generellt kännetecknades de bolag som skulle fortsätta att revidera även när 
revisionsplikten blir frivillig av att de hade en tät kontakt med sin revisor och 
använde sig i större utsträckning av revisorns rådgivande tjänster. De bolag 
som däremot inte trodde sig fortsätta med revidering kännetecknades av att 
de hade mindre kontakt med revisorn och att de trodde att Skatteverket har 
störst nytta av revisionen. Dessutom trodde de här bolagen inte att ett 
avskaffande av revisionsplikten skulle medföra några negativa effekter 
(ibid). 

2.6.5 Vilka faktorer påverkar revisionens värde? 
Lindhoff och Silfverberg utförde under år 2005 en undersökning kring 
revisionens värde. De menar att värdet beror på fyra olika parametrar och att 
den varierar med olika intressenter. De fyra faktorerna är begränsat ansvar, 
transaktionsspecifik investering, separation mellan ägare och kontroll samt 
information om organisationen. Författarna menar att det är svårt att 
fastställa de positiva effekterna som revisionen medför för en enskild 
intressent men också den totala nyttan för alla intressenter. Dessutom menar 
de att den specifika kostnaden för revisionen egentligen är svår att fastställa 
eftersom den även innefattar kostnader för att undersöka och rätta till 
eventuella fel samt rådgivning.  
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En slutsats som Lindhoff och Silfverberg kom fram till var att när det inte 
finns en separation mellan ägare och kontroll i företaget är värdet av 
revisionen lågt, och tvärtom, när det finns en separation mellan ägare och 
kontroll är värdet av revisionen högt. En annan slutsats var att vid ett 
begränsat ansvar är revisionens värde lågt för ägarna men högt för övriga 
intressenter, förutsatt att intressenterna inte har något alternativ till revision. 
Det innebär enligt författarna att för de övriga intressenterna ökar 
revisionens värde i små och medelstora aktiebolag (Lindhoff & Silfverberg, 
2005). 

2.6.6 Efterfrågan på frivillig revision 
Rhawi och Thirugnanam (2006) har i en kvantitativ studie bland annat 
undersökt vilka faktorer som kommer att påverka efterfrågan på frivillig 
revision vid ett avskaffande av revisionsplikten. De menar att det inte råder 
något samband mellan storleken på företaget och efterfrågan på frivillig 
revision i storleksklassen svenska mikrobolag med en årsomsättning upp till 
tre miljoner kronor. Däremot menar de att det råder ett starkt samband 
mellan företagens instämmande att revisionen förbättrar företagets interna 
kontroll och frivillig revision. En annan dragen slutsats i studien är att 
företagen anser att höga kostnader och att inte uppleva några fördelar med 
revision är de främsta skälen till att överge revisionen (Rhawi & 
Thirugnanam, 2006). 
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I detta kapitel beskrivs vilka tillvägagångssätt som har tillämpats för 
genomförandet av studien. Kapitlet inleds med vilket angreppssätt som 
använts i uppsatsen, som därefter följs av tillvägagångssättet och avslutas 
med giltighetsanspråk.  

3.1 Vår kunskapsuppfattning 
Innan skrivprocessen började reflekterade vi över våra metodologiska 
ställningstaganden. Vi frågade oss: ”Vad för slags värld” söker vi ”vad för 
slags kunskap” kring? Enligt Wallén (1996) måste man veta vad kunskap är 
innan man börjar leta efter den. Det kan liknas vid att leta efter en katt – då 
måste du veta vad en katt är för något.  Ontologi och epistemologi är två 
vetenskapliga förhållningssätt som ger oss svar på hur vi uppfattar 
verkligheten och vår kunskap.  

3.1.1 Ontologi och epistemologi 
Ontologi är ett vetenskapsteoretiskt ställningstagande som motsvarar den 
verklighetsuppfattning vi har. Inom ontologin finns det två distinktioner, 
realism och idealism. När man har ett ontologiskt realistiskt synsätt så är 
enligt Sohlberg & Sohlberg (2002) allt som existerar av fysisk materiel och 
objektiv natur, det vill säga det verkliga är lika med det observerade. Har 
man istället ett ontologiskt idealistiskt synsätt så är verkligheten 
föreställningar som skapas i medvetandet (Hartman, 1998). Eftersom vi 
studerat verkligheten som sedan har tolkats av oss så är det ett idealistiskt 
synsätt, snarare än ett realistiskt synsätt, som är vår verklighetsuppfattning. 
 
Epistemologi är ett vetenskapsteoretiskt ställningstagande som behandlar den 
kunskapsteori vi har. Empirism och rationalism är två distinktioner inom 
epistemologin. Genom att ha en empiristisk inriktning så är kunskapen 
grundad på erfarenheten snarare än förnuft. Det betyder att forskaren är 
beroende av observationer för sin kunskap. Observationen är enligt Sohlberg 
& Sohlberg (2002) systematiska iakttagelser och det finns inget utrymme för 
egna tolkningar. Det epistemologiska rationalistiska synsättet på kunskap 
hävdar istället att det är möjligt att uppnå kunskap om verkligheten endast 
genom att använda förnuftet, vilket är en strikt tolkning av rationalismen. Vi 
har uppnått relevant kunskap kring vårt forskningsproblem genom att 
använda oss av en blandad epistemologisk empirism och rationalism, 
eftersom vi både har sökt svar i empirin och samtidigt använt oss en del av 
vårt eget tänkande och förnuft (ibid). 
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3.2 Vetenskapligt förhållningssätt 
Inom forskningen finns det olika forskningsparadigm; I det positivistiska 
idealet ligger fokus på det positiva givna, det som direkt kan registreras, 
mätas och generaliseras till allmängiltiga lagar. Positivismen används 
framförallt inom naturvetenskapen (Sohlberg & Sohlberg, 2002). I vår 
uppsats har vi inte varit ute efter att generalisera eller mäta utan istället för 
att skapa en förståelse och en djupare mening om vårt studieobjekt. Vi har 
därför närmat oss ett tolkande ideal. 
 
Det tolkande idealet influeras av det hermeneutiska synsättet där syftet är att 
generera förståelse genom tolkningar, vilket vi har tillämpat i den här 
uppsatsen. Hermeneutik betyder tolkningslära (Patel & Davidsson, 1994). 
Hermeneutiken betonar att förståelsen av studieobjektet är av vikt för att 
uppnå ett relevant forskningsresultat. Det är alltså förståelsen som är viktig, 
och inte själva förklaringen (Sohlberg & Sohlberg, 2002). 
 
Hermeneutikens vetenskapliga inriktning innebär framförallt att studera, 
tolka och skapa en förståelse för det aktuella problemet. Eftersom vi vill 
komma fram till en så fullständig förståelse som möjligt kring 
konsekvenserna av slopandet av revisionsplikten för mindre företag har vi 
haft ett hermeneutiskt förhållningssätt under uppsatsarbetet. Det har uppnåtts 
genom att vi ställde helheten i relation till delarna. Vi började med att läsa 
igenom hela materialet, och sedan växlade vi fram och tillbaka mellan teorin 
och empirin för att uppnå en djupare förståelse. Tillsammans bidrar det till 
att vi gick från förförståelse till förståelse. Den här växelverkan mellan 
delarna och helheten kallas för den hermeneutiska spiralen, det tas upp mer 
ingående i avsnitt 3.7 Analysmetod (ibid). 
 
Även det faktum att uppsatsen är av kvalitativ art och att vi anser vår 
verklighetsuppfattning som idealistisk snarare än realistisk talar för att vårt 
vetenskapliga förhållningssätt är mer hermeneutiskt än positivistiskt. 

3.3 Metodsynsätt 
Arbnor och Bjerke (1994) menar att det huvudsakligen finns tre stycken 
olika metodsynsätt. Det är det analytiska synsättet, systemsynsättet samt 
aktörssynsättet. Förklaringen och förståelsen i det analytiska synsättet 
kännetecknas av kausalitet. Nyckelorden är orsak – verkan. Systemsynsättet 
kännetecknas i sin tur av kausalitet och nyckelorden är indikator – effekt, 
medan det i aktörssynsättet kännetecknas av tes – antites-syntes och  
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dialektik. Under uppsatsarbetet har vi använt ett systemsynsätt eftersom vi 
har kartlagt sambandet mellan lagändringen och eventuella konsekvenser, 
där alltså lagändringen är indikatorn och konsekvenserna är effekten av 
indikatorn. Dessutom ansåg vi att systemsynsättet passade bäst eftersom vi 
menar att syftet med uppsatsen har gjort att vi kommit fram till ett unikt 
resultat, alltså ett typiskt fall (ibid). 

3.4 Undersökningsmetod 
Enligt Holme och Solvang (1997) finns det två metoder att använda sig av 
inom samhällsvetenskapen, kvalitativ och kvantitativ metod. En kvalitativ 
ansats innebär att tränga så djupt in i problemområdet som möjligt, medan en 
kvantitativ ansats handlar om att få en större bredd på svaren.  Enligt Holme 
och Solvang (1997) skall den metod som används vara det verktyg som är 
till bäst hjälp för att uppnå studiens syfte. Eftersom uppsatsen skall skapa en 
bild av eventuella konsekvenser vid en slopad revisionsplikt ansåg vi att det 
passade bäst att koncentrera oss extra mycket på ett fåtal respondenter och få 
genomtänkta svar från dessa och valde därför en kvalitativ metod. 
Alternativet hade varit att skicka ut en enkät till ett stort antal respondenter, 
men då föreligger alltid en risk att respondenten svarar slarvigt och 
oengagerat, vilket i slutändan kan ge ”genomsnittliga” svar. Därför ansåg vi 
att den kvalitativa metoden var den bästa för uppsatsen, eftersom avsikten 
var att tränga djupare in i frågeställningen. Dessutom gav den kvalitativa 
metoden oss stor valmöjlighet och flexibilitet vilket är en förutsättning för 
förståelse (ibid). Studien har även en explorativ karaktär, eftersom syftet är 
att undersöka de eventuella konsekvenser som kan komma att ske inom 
revisionsbranschen vid slopandet av revisionsplikten för mindre företag. 

3.4.1 Öppenhet och flexibilitet 
Öppenhet är ett ord som stämmer väl in på den kvalitativa metoden. Även 
flexibilitet är ett viktigt nyckelord. Vi har använt oss utav semistrukturerade 
intervjuer och vårt frågeformulär har använts som ett stöd under 
intervjuerna, inte något vi måste följa till punkt och pricka. Genom denna 
flexibilitet i undersökningen begränsas risken för att missa intressanta 
aspekter som ligger utanför frågemallen, men som ändå är av vikt för 
undersökningen. Eftersom vår förförståelse har kunnat påverka valet av 
frågor i formuläret är risken att vi vinklat undersökningen och begränsat 
respondenten. Genom flexibiliteten med den kvalitativa metoden kan vi dock 
få en mer nyanserad bild av det studerade området som inte är påverkad i 
lika stor utsträckning av vår förförståelse (Holme & Solvang, 1997). 
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En av de största nackdelarna med den kvalitativa metoden är att kunna skapa 
sig en förståelse utifrån ett så pass litet underlag (Jacobsen, 2002). Man kan 
fråga sig om intervjuer med 9 stycken revisorer verkligen representerar vad 
alla landets revisorer tycker? Det här har vi varit medvetna om när vi dragit 
våra slutsatser. En annan risk som finns både i den kvantitativa metoden, 
men framförallt den kvalitativa, är att vi helt enkelt väljer ”fel” respondenter, 
vilket kan leda till att undersökningen inte överensstämmer med 
verkligheten. Eftersom den kvalitativa metoden använts finns dock oftast en 
möjlighet att komplettera urvalet, vilket motverkar denna risk till viss del 
(Svenning, 2003). 

3.4.2 Uppsatsens arbetsprocess 
 

 
Figur 3:1 Arbetsprocessen 
 
I figur 3:1 visas vår arbetsprocess under arbetet med magisteruppsatsen. 
Arbetet startade med att forskningsfrågor togs fram som var intressanta både 
teoretiskt och empiriskt. Utifrån de här frågorna gjordes sedan en 
övervägning kring vilken metod som var lämpligast för att nå uppsatsens 
syfte. Eftersom vi vill skapa en djupare förståelse för de konsekvenser som 
kan uppkomma i och med slopandet av revisionsplikten för mindre bolag 
ansåg vi att den kvalitativa metoden var mest lämpad för vår uppsats. Därför 
hade vi också en kvalitativ datainsamlingsmetod för att samla in empiriska  
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observationer, där vi utförde 9 stycken personliga intervjuer med revisorer. 
Eftersom vi använde oss av semistrukturerade intervjuer kunde vi fånga upp 
saker som inte direkt omfattades av vårt frågeformulär, men som ändå var 
intressant med avseende på problemformulering och syfte. Intervjuerna 
presenteras i sin helhet i kapitel 4 Empiri.  
 
Den teoretiska referensramen har tagit sin form under uppsatsens gång, 
eftersom vårt val att använda den kvalitativa metoden tillåter det. Därför har 
vi inte varit styrda av vår referensram, utan har hela tiden pendlat fram och 
tillbaka mellan teorin och empirin, enligt den abduktiva 
slutledningsmetoden, för att lägga till eller ta bort vissa delar.  
 
Efter insamlandet av den teoretiska och empiriska datan reflekterade vi över 
den teoretiska delen samt de svar vi fått från våra respondenter, vilket 
resulterade i en analys som presenteras i kapitel 5. Analysen har sedan legat 
till grund för de slutsatser vi har kunnat dra utifrån studien. 

3.4.3 Undersökningstyp 
Uppsatsen är till största delen av explorativ karaktär eftersom 
undersökningen syftar till att studera konsekvenserna av en lagändring som 
ännu inte införts. Vi spekulerar med andra ord i hur verkligheten kan komma 
att se ut efter lagändringen. Avsikten är därför att belysa de eventuella 
konsekvenser och förändringar som kan komma att ske i revisionsbranschen 
när slopad revisionsplikt för mindre företag införs. Genom den insamlade 
empirin fick vi en uppfattning om vad revisorerna tänker om framtiden och 
därmed kopplade vi verkligheten till teorin.  
 
Meningen är att vi skall ha förstått verkligheten utifrån de befintliga ramarna 
och även beskriva vilka förändringar som kan komma att ske och vara 
avgörande för hela revisionsbranschen. 

3.5 Tillvägagångssätt 
Sekundärdata och primärdata är olika sätt att samla in information på. 
Primärdata är sådana data som undersökaren själv samlar in medan 
sekundärdata är sådan information som redan existerar (Andersen, 1998). Vi 
har använt oss utav båda de här. En stor fördel med att använda sig av både 
primärdata och sekundärdata är att det ger en större bredd på det insamlade 
materialet. En risk med kvalitativ metod är annars att man bara går på djupet 
och därför inte får en så fullständig bild (Wiedersheim-Paul & Eriksson, 
1989).  
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3.5.1 Insamling av sekundärdata 
För att försäkra oss om att vi uppnådde en så hög klass som möjligt i våra 
kvalitativa intervjuer studerade vi relevant litteratur innan vi utförde 
intervjuerna. Anledningen till det var att vi ville uppfatta svaren vi erhöll 
från respondenterna på ett så bra sätt som möjligt, och som dessutom inte var 
alltför färgade av vår förförståelse. För att hitta lämplig litteratur inom 
ämnesområdet har vi till stor del använt oss utav biblioteket på Högskolan i 
Borås, där vi har sökt efter litteratur och tidsskrifter. Då det inte finns så 
mycket tryckta källor att tillgå inom vårt undersökningsområde har vi till 
stor del använt oss av vetenskapliga artiklar.  
 
De här har vi sökt efter i databaser, bland andra Business Source Premiere 
och FAR Komplett. Härifrån har vi fått information som har hjälpt oss att se 
hur den svenska lagstiftningen på området ser ut idag samt de eventuella 
förändringarna. Dessutom har vi studerat åt vilket håll utvecklingen har gått i 
de länder som redan har avskaffat revisionsplikten för mindre företag, och då 
framförallt i England. Att vi har koncentrerat oss extra mycket på England 
beror på att flera stora studier som behandlar utvecklingen efter lagändringen 
har genomförts där. Urvalet av övriga länder som vi valt att studera har skett 
utifrån kriteriet att tillförlitliga studier över hur utvecklingen blivit i de här 
länderna har genomförts och finns att tillgå. Enligt Wiedersheim-Paul och 
Eriksson (1989) är det ett kostnadseffektivt tillvägagångssätt att använda sig 
av sekundära källor. Små resurser ger ändå möjligheten att samla in mycket 
information. 

3.5.2 Insamling av primärdata 
Primärdatan till studien erhölls från kvalitativa intervjuer med revisorer. Vid 
kvalitativa intervjuer ligger det en stor fördel i att vi har kunnat ställa ganska 
svåra och omfattande frågor och ändå få svar som har kunnat användas i 
studien när vi drog slutsatserna av studien. Det här eftersom vi har kunnat 
anpassa, förklara frågorna samt ställa följdfrågor under pågående intervju. 
Det hade vi däremot inte kunnat göra om vi använt oss av en kvantitativ 
studie, där komplicerade frågor i en enkät ibland leder till mycket förenklade 
svar, eller inga svar alls (Wiedersheim-Paul & Eriksson, 1989). Vi har även 
haft möjlighet att återkomma till respondenten ifall denne har gett ett svar 
som vi tyckte borde utvecklas för att inte återges på fel sätt. 
 
Intervjuer kan framförallt delas in i besöksintervjuer och telefonintervjuer. 
Vi har genomfört besöksintervjuer med våra respondenter, eftersom vi anser  
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att det är den bästa intervjumetoden för just vår studie. Genom 
besöksintervjuer har det funnits en möjlighet att vara flexibel och att 
därigenom få ut så mycket som möjligt av intervjun (Jacobsen, 2002). 
 
Vidare finns det olika sätt att strukturera en intervju på. Normalt delas de in i 
strukturerad, ostrukturerad eller semistrukturerad intervju (Bryman, 2004). 
Vi har använt oss av semistrukturerade intervjuer och har då utgått från ett 
frågeformulär. Det är en intervjuguide som inte har följts till fullo. Vi har 
inte sett det som någon nackdel när den som intervjuats intresserar sig för 
eller betonat andra saker än det som tagits upp i guiden. Vi såg det snarare 
som något positivt eftersom det gav värdefull information eftersom vi då fick 
fram synpunkter som vi inte förväntats oss att få ta del av. Under 
intervjuerna antecknade vi båda två de svar vi fick och sammanställde sedan 
dem (Alvesson & Sköldberg, 1994). 

3.5.3 Val av respondenter 
Avsikten med studien är att skapa en förståelse och beskriva det valda 
problemområdet. Därför är det viktigt att de respondenter som valts är rätt 
personer. Annars uppfylls inte studiens syfte och den kommer inte att ge en 
sanningsenlig bild (Holme & Solvang, 1997). Studien skall ge en överblick 
över de konsekvenser som ett borttagande av revisionsplikten för mindre 
bolag kan medföra. Därför har det varit av central betydelse att välja 
revisorer som är insatta och/eller som kommer att påverkas av en sådan 
förändring. För att hitta dessa personer har vi läst artiklar, sett vilka 
alternativa personer som finns i närområdet, exempelvis genom Eniro, samt 
använt oss av våra egna kontakter på området. 

3.5.4 Reflektion över val av källor 
En målsättning i studien har varit att använda primära källor i så stor 
utsträckning som möjligt. Det beror på att primära källor normalt anses som 
pålitligare än en sekundär källa, eftersom den sekundära källan har tolkats av 
någon annan och därefter återgivits (Svenning, 2003). Vid valet av källor har 
vi huvudsakligen koncentrerat oss på att källan skall vara relevant för 
studien. Kriterier när vi valde våra respondenter var att de skulle ha en lång 
erfarenhet av branschen och vara väl insatta i debatten kring 
revisionsplikten. Vad gäller källor från Internet har vi koncentrerat oss på 
allmänt kända och respekterade webbplatser och tidskrifter, exempelvis 
Balans och FAR. Vi har också använt oss av akademiska studier som är 
författade av studenter, vilket skulle kunna sänka trovärdigheten, men 
eftersom det står en högskola eller ett universitet bakom källan anser vi att  
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källan får en högre trovärdighet. Till viss del har vi också försökt att använda 
oss av så aktuella källor som möjligt i studien. Dock har vi inte satt någon 
exakt årsgräns, utan istället bedömt varje källa var för sig beroende på 
innehållet. 

3.6 Giltighetsanspråk 
Det är viktigt att kritiskt granska källor och valda mätmetoder i alla 
undersökningar som genomförs. Granskningen spelar en viktig roll för 
uppsatsens helhetsintryck och dess användbarhet. När en undersökning skall 
genomföras aktualiseras framförallt två problem; reliabilitet och validitet. 
Genom att vi varit medvetna om att dessa problem existerar går det enligt 
Holme och Solvang (1997) att minska omfattningen av dem.  

3.6.1 Validitet 
Wiedersheim-Paul och Eriksson (1997) menar att validitet är 
mätinstrumentets förmåga att mäta det som det är tänkt att mäta. De delar 
upp validiteten i en inre samt en yttre validitet. Med inre validitet menas 
överensstämmelsen mellan begrepp och de operationella definitionerna av 
dem. Med andra ord kan inte den inre validiteten bestämmas utan att samla 
in empiriska fakta. Yttre validitet innebär överensstämmelsen mellan den 
operationella definitionen av begreppet och verkligheten. En fördel med 
kvalitativa undersökningar som stärker validiteten är att intervjuaren står 
närmare studieobjektet. Dessutom kan han själv styra intervjun om han anser 
att den är på väg bort från kärnan (Holme & Solvang, 1997). 
 
För att få en godtagbar inre validitet har vi försökt att välja intervjufrågor så 
att de täcker in det som vi avsett att beskriva. En låg inre validitet kan till 
exempel orsakas vid felformulerade frågor och av fel intervjuämnen. För att 
öka den inre validiteten har vi låtit någon som är insatt i ämnet granska de 
frågor vi har tagit upp på intervjuerna med respondenterna.  
 
Vi anser att den yttre validiteten har stärkts något genom att respondenterna 
efter intervjuerna har fått möjligheten att kontrollera att deras svar är korrekt 
återgivna. Genom det har vi också fått en indikation på hur väl vi har lyckats 
uppfatta respondenterna. Det finns dock en nackdel med att låta 
respondenten läsa igenom sina svar, eftersom denne då eventuellt ändrar sina 
tidigare svar för att inte han eller organisationen skall framstå på ett 
missgynnande sätt. Det skulle i så fall sänka rapportens validitet 
(Wiedersheim-Paul & Eriksson, 1997).  
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Risken finns också alltid att respondenterna återger en beskrivning utifrån 
hur de anser att verkligheten bör vara, vilket inte behöver överensstämma 
hur det verkligen är. Vi anser dock att möjligheten för våra respondenter att 
vara anonyma gör att risken för att de har återgett en felaktig bild av 
verkligheten minskar (Holme & Solvang, 1997). 

3.6.2 Reliabilitet 
Reliabiliteten innebär att mätinstrumentet ger tillförlitliga men även stabila 
utslag. Med andra ord innebär en hög reliabilitet att om undersökningen 
upprepas vid ett annat tillfälle och med andra respondenter, men ur samma 
”referensgrupp”, skulle den ge samma resultat. Meningen med reliabiliteten 
är att minimera fel och systematiska avvikelser i undersökningen 
(Wiedersheim-Paul & Eriksson, 1997).  
 
För att öka rapportens reliabilitet har respondenterna valts utifrån kriteriet att 
sannolikheten är stor att deras svar kunnat uppfylla studiens syfte. Vi ville att 
respondenterna som vi intervjuat dagligen arbetar med revision och därför 
kommer att påverkas av lagändringen. Därför anser vi att valet av dessa 
respondenter har ökat uppsatsens reliabilitet.  
 
Efter att vi sammanställt intervjuerna lät vi respondenterna ta del av dem. På 
så vis minskade vi risken att vi skulle ha uppfattat några intervjusvar 
felaktigt. Vi har även haft möjligheten att återkomma till respondenterna om 
vi själva ansett att vi behöver komplettera några svar. Genom det här anser 
vi att tillförlitligheten i uppsatsen har ökat.  
 
Vår egna förförståelse kan påverka vilka ämnen vi tagit upp på intervjuerna 
samt vilka frågor vi ställt, vilket är negativt. Dock tror vi ändå att de 
semistrukturerade intervjuerna gjort så att respondenten har kunnat tala fritt 
utan att låta sig påverkas alltför mycket av oss. Vi är dessutom medvetna om 
att våra egna bakgrundsvärderingar har kunnat färga vår tolkning av det som 
respondenterna sagt under intervjuerna, vilket i så fall har påverkat 
reliabiliteten negativt. Vi har försökt att motverka det här genom att vid 
analysen vara neutrala samt försöka bortse från om det respondenterna sagt 
bryter mot vår förförståelse.  

3.6.3 Källkritik 
Vår kunskap byggs på kunskapskällor som kan vara mer eller mindre 
trovärdiga. Källkritikens uppgift är att värdera kunskapskällorna genom att 
bedöma trovärdigheten hos dem. Enligt Thuren (1997) kan källkritik delas in  
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i fyra stycken dimensioner; äkthet, vilket innebär att källan skall vara det den 
utger sig för att vara. Tidssambandet innebär att källan bör vara så färsk som 
möjligt. Ju längre tid som har gått mellan en företeelse och beskrivningen av 
den, desto mer kritiskt bör källan bedömas. Oberoendet innebär att källan 
skall stå för sig själv och exempelvis inte vara en kopia av något annat. Den 
fjärde dimensionen är tendensfriheten, vilket innebär att det inte skall finnas 
några misstankar om att källan ger en förvrängd verklighetsbild för att 
framställa sig själv i bättre dager (ibid). 
 
Uppsatsens primärdata insamlades genom personliga intervjuer med 
auktoriserade eller godkända revisorer vilka samtliga var insatta i debatten 
kring revisionspliktens vara eller icke vara, vilket talar för källornas äkthet. 
Tidssambandet ser vi som mindre relevant eftersom lagändringen ännu inte 
har genomförts. Helt klart är dock att ämnet är högaktuellt då samtliga 
respondenter på ett eller annat sätt har tagit del av debatten kring 
revisionsplikten. Vad gäller sekundärdatan är tidssambandet viktigt. Därför 
är större delen av litteraturen vi har använt nyskriven, likaså tidningsartiklar 
och vetenskapliga artiklar. Primärdatan samlas in genom intervjuer med 
individer och vi ser dessa som oberoende. På grund av att lagändringen inte 
har genomförts ännu, fanns dock risken att respondenterna gav oss de svar 
de trodde att vi ville höra i beaktande. Risken var också att de gav oss svar 
som framställde dem i en bättre dager. För att motverka den här risken valde 
vi respondenter som var väl insatta i ämnet. Dessutom gav vi dem 
möjligheten att vara anonyma. Sekundärdatan ser vi som oberoende eftersom 
det inte har funnits några indikationer som pekar på att den skulle vara 
kopierad från andra texter. Vi anser även att uppsatsens sekundärdata kan ses 
som tendensfri, eftersom det inte finns någon anledning för författarna att 
återge en förvrängd bild av verkligheten. 

3.7 Analysmetod 

3.7.1 Tolkning 
Tolkningar är en form av kreativt tillvägagångssätt som inte låter sig 
beskrivas och styras på samma sätt som traditionella analysmetoder 
(Andersen, 1998). När vi tolkade det empiriska materialet som vi samlat in 
frågade vi oss hela tiden ”vad säger datan?”. Det är ett viktigt moment i den 
kvalitativa forskningen (Ibid). Genom att vi läste, vred och vände på vårt 
insamlade material, både med och utan teoretiska begrepp, blev vi bekanta 
med det. Under tolkningsarbetet influerades vi oavbrutet av den 
hermeneutiska processen/spiralen. Vi betraktade relevanta delar av empirin i  
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jämförelse med varandra och i relation till den helhet som kommer till 
uttryck vårt material. Tolkningen ställde stora krav på vårt intellektuella 
engagemang och en kreativ läsning.   

3.7.2 Analys 
Analys innebär att upptäcka delarna ur helheten och att undersöka 
komponenternas relation till varandra. Analysen är en begränsande process 
och något som får forskaren att fokusera på det mest relevanta i det 
insamlade materialet. Det ställer stora krav på forskaren, främst på grund av 
det täta sambandet mellan begreppsbildning, kategorisering, analys, tolkning 
och datainsamling (Andersen, 1998). Därför var vi medvetna om att det 
ställdes stora krav på den skriftliga dokumentationen som vi genomförde 
under intervjuerna, och vi var därför mycket fokuserade på det 
respondenterna sade och gjorde. Intervjumaterialet från våra genomförda 
kvalitativa intervjuer blev mycket omfattande och ibland något ostrukturerat. 
Vid analysen var vi därför noga med att endast lyfta fram de mest relevanta 
delarna för uppsatsens problemformuleringar och syfte.  

3.8 Slutledningsmetod 
När kunskap skall produceras finns det i princip två huvudvägar att gå. Den 
ena kallas för deduktion, bevisföringens väg, den andra kallas induktion, 
upptäcktens väg. Båda vägarna anger tillvägagångssätt utifrån vilka vi kan 
dra vetenskapliga slutsatser. Den deduktiva ansatsen använder sig av 
befintliga referensramar och försöker genom undersökningen att tillämpa 
och förstå verkligheten. Den induktiva ansatsen fungerar på motsatt sätt 
genom att helt sakna en teoretisk referensram. Genom observationer av 
verkligheten försöker den dra generella slutsatser, alternativt skapa nya 
teorier (Andersen, 1998). 
 
I praktiken är det svårt, framförallt vid samhällsvetenskapliga studier, att 
skilja mellan deduktiva och induktiva angreppssätt eftersom de är invävda i 
varandra och sker samtidigt under hela uppsatsprocessen (ibid). Vi har växlat 
mellan de två huvudvägarna deduktion och induktion, och alltså gått fram 
och tillbaka mellan teorin och empirin. Det kallas för en abduktiv ansats. Vi 
har utgått från teorin, för att skapa oss en allmän kunskap, sedan har vi gått 
vidare ut i empirin och intervjuat revisorer, och sedan återigen gått tillbaka 
till teorin och utvecklat ytterligare kunskaper. 
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I detta kapitel har vi sammanfattat de intervjuer som gjorts. De utgör 
sedan ett underlag för analys och slutsats tillsammans med teorin. 

4.1 Tillvägagångssätt 
Vi har genomfört 9 stycken personliga intervjuer med revisorer. Vi valde att 
använda samma intervjufrågor till samtliga respondenter, eftersom alla har 
samma yrke. Förutom att besvara intervjuguidens frågor har respondenterna 
fått tala fritt och uttrycka sina egna åsikter kring sådant som inte täcktes in 
av frågorna, men som ändå var av intresse för ämnet. I stort sett allt material 
som framkom under intervjuerna har presenterats nedan i empirikapitlet. 
Anledningen till att vi valt att inte utelämna något är att vi ansåg att allt som 
framkom under intervjuerna var relevant. Dessutom ansåg vi att det blev en 
mer fullständig bild av respondenternas åsikter och spekulationer kring 
ämnet. Dessutom ansåg vi att det mesta respondenterna sade var relevant för 
uppsatsens problemformuleringar och syftet.  Varje intervju har presenterats 
i ett eget avsnitt. Vidare har vi strukturerat upp kapitlet utifrån vår 
intervjuguides tre underrubriker och vi har således också valt att använda 
samma rubriker i samtliga intervjusammanställningar. Anledningen till det är 
att vi anser att det underlättar för läsaren.  

4.2 Maria Ullinger, Sjuhäradsbygdens Revisionsbyrå 

4.2.1 Bakgrundsinformation 
Ullinger arbetar som godkänd revisor på Sjuhäradsbygdens Revisionsbyrå, 
hon har arbetat på byrån sedan år 1999 och sedan ett år tillbaka är hon 
godkänd revisor. På Sjuhäradsbygdens Revisionsbyrå arbetar tre godkända 
revisorer och totalt arbetar åtta personer på byrån.  
 
Ullinger och hennes kollegor på revisionsbyrån har tagit del av debatten 
kring revisionsplikten genom kurser, diskussioner, tidningen Balans samt 
genom information från branschorganisationen FAR SRS. hon säger att det 
kommer mycket information från många olika håll. 
 
Av Sjuhäradsbygdens Revisionsbyrås klienter är cirka 90 procent av mindre 
företag. Resterande 10 procent av företagen är större företag, men inte så 
stora att de är börsnoterade. Ullinger lägger ungefär 35 timmar i veckan på 
de mindre företagen. Hon försöker i största mån att åka ut till kunderna på 
företagen.  



42 

4 Empiri 
 
För det mesta åker Ullinger ut själv, men är det ett större uppdrag åker man 
ibland ut två stycken. Hon säger att ”olika revisorer arbetar på olika sätt, 
men det bästa sättet är att åka ut till kunderna, för då kan man ta alla 
frågorna på plats direkt”. Hon säger också att det gör att hennes arbete blir 
mer omväxlande samt att man får bättre kännedom om verksamheten.  
 
Arbetsfördelningen på byrån är cirka 35 procent ren revision medan 
resterande del består utav rådgivning och andra revisionsnära tjänster. 
Ullinger berättar att de mestadels har kombiuppdrag på byrån, vilket innebär 
att de kombinerar bokslutsarbete med revision. På vissa uppdrag är det bara 
ren revision och då träffas man ibland bara en eller två gånger om året, 
berättar hon. På byrån har de delat upp det så att två revisorer arbetar med 
revision, medan de andra medarbetarna i huvudsak arbetar med bokslut och 
rådgivning. Hon menar att en hel del företag inte riktigt vet vad revisionen 
gör för nytta. ”Många företag ser revisionen som ett nödvändigt ont för de 
förstår inte riktigt vad det är för något” säger hon. Därför menar hon att det 
är rådgivning som de flesta företagen efterfrågar, eftersom de allra flesta vill 
göra rätt för sig och vara informerade, vilket även underlättar revisorns 
arbete vid revisionen. 

4.2.2 Allmänt kring mindre företag 
Ullinger anser att de viktigaste anledningarna till att mindre företag lämnar 
reviderade årsredovisningar är för att det är lagkrav. Dessutom menar hon att 
företagens intressenter ofta vill ha den kvalitetssäkring som revisionen ger. 
Som exempel ger hon att banker som eventuellt skall ge företaget kredit vill 
veta att siffrorna i årsredovisningen stämmer. ”Revideringen av 
årsredovisningen blir alltså en sorts kvalitetsstämpel” säger hon. 
 
Ullinger säger att det finns många fördelar med revisionsplikten, bland annat 
skapar revisionen trovärdighet och ger en kvalitetssäkring av den bild 
företaget visar utåt, den underlättar företagets finansiering, den säkerställer 
att företagen följer regler och att de konkurrerar på lika villkor samt 
kompletterar företagets interna styrning och kontroll. ”Dessutom skapar 
revisionen förtroende och ger förutsättningar för effektivitet i företagens 
affärsförbindelser”, berättar hon. 
 
De nackdelar som Ullinger ser är att revisionen blir en väldigt ”tung” post i 
resultaträkningen för de riktigt små företagen. Hon säger att det beror på att 
revisorerna har så mycket krav som de måste följa, exempelvis att samla in 
revisionsbevis och dokumentera oavsett hur stort eller litet bolaget är. Därför  
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blir revisionen inte så mycket mindre på ett mindre företag än på ett större. 
En annan nackdel med revisionsplikten i mindre företag som Ullinger ser är 
att företagen förstår inte riktigt vad revisorerna gör och vad det är som de 
betalar för. ”De ser inte slutprodukten riktigt” säger hon. 
 
Ullinger är både för och emot slopandet av revisionsplikten, ”slopandet av 
revisionsplikten kan vara bra för vissa”. Hon fortsätter och säger att 
framförallt är det bra för de företag som mer efterfrågar den rådgivande 
rollen och de revisionsnära tjänsterna hos revisorerna. I så fall får revisorn en 
ny möjlighet att aktivt hjälpa till med mer saker ute på företagen. Det kan 
också vara bra för revisionsbyråerna på så sätt att företagen efterfrågar mer 
rådgivning istället. Dock ser Ullinger en risk i att det också kan bli en 
förenklad process, vilket är dåligt för dem som inte har så bra kontroll på 
lagar och regler, och som inte tycker att det är roligt med pappersarbete. ”De 
här företagen kan själva bli lidande eftersom de lagar och regler som finns 
kring bland annat bokföring fortfarande kommer att gälla även efter 
slopandet av revisionsplikten” menar hon. 
 
Nyttan som företagen får ut av revisionen anser Ullinger för det mesta 
överstiger kostnaden för den. Hon menar att genom att anlita en revisor får 
företagen en del förslag på en del förbättringar och förenklingar som de 
troligtvis inte hade kommit att tänka på annars. ”Man känner att man gör ett 
bra jobb!” säger hon. Hon menar att vissa företags utveckling kanske inte 
går lika mycket framåt utan hjälp från en revisor. Den nytta som företaget får 
ut av en reviderad årsredovisning tror Ullinger varierar beroende på vad det 
är för typ av företag och vad företagets intressenter har för krav på 
kvalitetssäkring. Vissa företag som har stannat av i sin utveckling och är 
stabila och där det inte sker så stora förändringar från år till år, kanske inte 
har lika stor nytta av en reviderad årsredovisning som ett företag som växer 
och behöver låna pengar och så vidare, säger hon. 
 
Ullinger tror att det finns en risk att den trend som finns i England med att de 
flesta företagen inte fortsätter att revidera sina årsredovisningar efter att det 
blivit frivilligt, också inträffar i Sverige. Samtidigt är hon noga med att 
understryka att det är svårt att veta hur det utvecklar sig. Hon menar att det 
beror på hur drivna företagen är. Dessutom säger hon att intressenterna 
också spelar en viktig roll, det kan till exempel vara Skatteverket eller 
bankerna som kanske kommer att ställa krav på att företaget har en reviderad 
årsredovisning. Ullinger menar att det till stor del beror på företagsklimatet 
om företagen väljer att fortsätta revidera eller inte. Som exempel ger hon  
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Tyskland där många företag frivilligt har fortsatt att revidera sina 
årsredovisningar. Ullinger spekulerar att det kan bero på att Tyskland alltid 
har varit ett land där de är noga med att ha kontroll. 

4.2.3 Konsekvenser av en slopad revisionsplikt 
Ullinger säger att hur stora de ekonomiska effekterna blir efter slopandet av 
revisionsplikten kommer att bero på hur revisionsbyråerna är organiserade. 
Hon menar att de byråer som till största delen arbetar med revision är de som 
blir mest drabbade. ”De byråer som arbetar mer med rådgivning och 
bokföring kommer att bli mindre drabbade”. Ullinger säger att en fördel med 
slopad revisionsplikt för de mindre bolagen är att det finns större möjligheter 
för byråerna att utöka sina tjänster, eftersom byråerna då får en helt annan 
möjlighet att arbeta med rådgivning och de revisionsnära tjänsterna. ”Man 
kan se det som en möjlighet eller som ett hinder” säger hon. 
 
Ullinger tror att de större revisionsbyråerna kommer påverkas i större 
utsträckning än vad de små kommer att göra av en slopad revisionsplikt. 
Samtidigt säger hon att det förstås beror på hur revisionsbyråerna arbetar. En 
liten byrå som till största delen arbetar med revision av mindre företag 
kanske kommer att få svårt att klara sig. Ullinger tror att vi kommer att se 
fler renodlade revisionsbyråer samt fler byråer som enbart inriktar sig på 
rådgivning. Hon tror att byråerna kommer att bli tvungna att välja att inrikta 
sig på det ena eller andra. ”Många av de mindre byråerna har 
”kombiuppdrag” vilket förhoppningsvis leder till att kunden önskar att ha 
kvar rådgivningen även när revisionsplikten blir frivillig” säger hon. 
 
Ullinger menar på att de mindre revisionsbyråerna har mer tid för de mindre 
företagen. De mindre företagen som idag anlitar större revisionsbyråer 
känner ofta att de inte får den tid de behöver av sin revisor. Om de då inte 
behöver revidera sin årsredovisning längre kanske de hellre vill ha 
rådgivning av en mindre revisionsbyrå och går över till den helt och hållet, 
säger hon.  
 
Ullinger tror att det troligtvis kommer krävas någon annan typ av intyg från 
företagen när revisionsplikten blir frivillig. ”Det är något som intressenterna 
kommer att kräva” säger hon. Men vilken myndighet eller organisation som 
tar över ansvaret vågar inte Ullinger säga. 
 
”Vi påverkas hela tiden av övriga EU-länder och vad som händer där” säger  
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Ullinger. Hon menar att revisorer hela tiden håller sig uppdaterade på vad 
det finns för regelverk i EU. Ett exempel som hon ger är att revisorerna 
bland annat sneglar på hur andra länder har satt sina gränser för revisionen.  
 
Ullinger säger att revisionsnära tjänster i form av rådgivning redan idag är en 
stor inkomstkälla för de små revisionsbyråerna. Hon tror att det kommer att 
bli en ännu större inkomstkälla i framtiden när revisionsplikten slopas, 
eftersom revisorerna då får en större möjlighet att syssla med rådgivning. 
 
Ullinger är tämligen övertygad om att det kommer att ske en 
strukturförändring inom revisionsbranschen i framtiden. Hon tror det 
kommer att bli mer renodlade revisions- eller redovisningsbyråer, som 
inriktar sig på det ena eller det andra. Ullinger menar att revisionsbyråerna 
kommer att kunna ha ett tätare arbete med företagen i och med att de då kan 
ha en mer rådgivande roll. ”Vi kommer nog att komma in mer i företagen” 
säger hon. 

4.3 Kent Iveling, Helgusgruppen 

4.3.1 Bakgrundsinformation 
Iveling har arbetat på Helgusgruppen i 20 år och är sedan 15 år tillbaka 
godkänd revisor. Dessutom är han sedan några år tillbaka också delägare i 
Helgusgruppen. Innan han kom till revisionsbyrån arbetade han i 7 år på 
dåvarande Skattemyndigheten. 
 
Iveling säger att de diskuterar och debatterar mycket kring revisionspliktens 
vara eller inte vara på möten och andra sammankomster. Han säger att det är 
en ”stor grej” som är på väg att hända. Även branschorganisationen FAR 
SRS skickar ut mycket material kring revisionsplikten, så han är ganska väl 
insatt i ämnet. 
 
Enligt Finlands definition på mindre företag är 50 procent av 
Helgusgruppens klienter mindre företag. Om han istället skulle använda 
50/25/50-definitionen skulle 100 procent av klienterna vara mindre företag. 
Iveling säger att Helgusgruppen har mycket kombiuppdrag där 
bokslutsarbete och revision kombineras. Han uppskattar att på våren är 
uppdragen ungefär uppdelade på 40 procent revision, 40 procent 
deklarationsarbete och 20 procent rådgivning. Han säger att ”på våren är en 
stor del deklarationsarbete”. På hösten ser fördelningen lite annorlunda ut. 
Då är det istället uppdelat på 50 procent revision och 50 procent rådgivning. 
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Iveling säger att företagen helt klart efterfrågar rådgivningen mest. Det ger 
mer för företagen, kan man göra ett bra skatteupplägg är det viktigare för 
företagen att betala för det än att betala för revisionen, menar han. Många 
företagare, framförallt de mindre, förstår inte riktigt revisionens syfte. Vissa 
av de mindre företagen tycker dock att revisionen är något bra, speciellt med 
tanke på kreditgivning. 

4.3.2 Allmänt kring mindre företag 
Iveling ser intressenterna som den viktigaste anledningen till att företagen 
lämnar reviderade årsredovisningar. Sedan bringar revisionen också ordning 
och reda i företaget. ”Revisionen är viktigare för ett aktiebolag än för en 
enskild firma” säger han. 
 
Iveling ser egentligen bara en enda nackdel med revisionsplikten i mindre 
företag och det är kostnaden. För ett litet företag kan revisionsarvodet bli en 
stor post. Däremot finns det många fördelar med revisionsplikten. Först och 
främst bidrar det till ordning och reda i företaget. Den här ordningen har inte 
bara företaget nytta av, utan också företagets externa intressenter. Han menar 
att ”revisionskåren är en bra kår som nuförtiden är ganska rakryggad”. Det 
skrivs numera många orena revisionsberättelser, ”revisorerna backar inte för 
det längre”, säger han. Förra året skrevs det cirka 1 400 stycken orena 
revisionsberättelser i Västra Götaland. Iveling berättar att det är Skatteverket 
som gör utskick till revisionsbyråerna och talar om de här uppgifterna. På 
sätt och vis tackar de revisionsbyråerna för att de vågar skriva orena 
revisionsberättelser när de ser att allt inte står rätt till. 
 
Iveling anser att revisionsplikten för mikroföretag lika väl kan slopas, så som 
den definieras idag. Han tycker att det hade varit bättre att ha en särskild 
standard för mikroföretagen. ”RS 1005 innebär egentligen en utökad 
granskning, jämfört med om de följer Redovisningsrådets 
Rekommendationer”. 
 
På frågan om nyttan för revisionen överstiger kostnaden svarar Iveling att 
det är mycket individuellt för varje företag. Vissa företag som vill ta lån får 
inte ta lån om de inte har en reviderad årsredovisning. Men om företaget inte 
har några externa intressenter och det bara är en person som arbetar i 
företaget anser han att kostnaden för revisionen är större än nyttan. ”Om 
ingen skall läsa årsredovisningen mer än företagsledaren kan revisionen  
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vara onödig” säger Iveling. Han berättar också att företagarna ibland lurar 
revisorerna och att den enda som vet med säkerhet vad det är för fusk är 
företagsledaren (såvida han är ensam), och det kan inte revisorerna upptäcka. 

4.3.3 Konsekvenser av en slopad revisionsplikt 
Iveling tippar att utvecklingen i Sverige kommer att bli liknande den som har 
skett i England, där cirka 60-70 procent av företagen har valt att inte fortsätta 
revidera sina årsredovisningar efter att det blev frivilligt. ”Kanske blir det 
ännu fler” spekulerar han. Han menar att tradition och liknande dock spelar 
en viss roll i Sverige. ”Sedan beror det också på hur vi revisorer 
marknadsför oss för klienterna gör ofta som vi revisorer säger”. 
 
Helgusgruppen har mycket kombiuppdrag, därför tror Iveling att 
inkomstbortfallet vid en slopad revisionsplikt blir litet. Han säger att de 
kommer att lägga mer tid på bokslutet istället för revisionen när 
revisionsplikten blir frivillig. Han menar att dokumentationstiden kommer 
att försvinna, men istället tror Iveling att revisorerna kommer att få hjälpa 
företagen med andra saker. ”Företagen är vana att betala revisorerna” säger 
han. 
 
Iveling tror att det blir enmansbyråerna som kommer att påverkas mest av att 
revisionsplikten försvinner. Som exempel ger han Stockholm där många 
revisorer sitter ensamma och istället har 10 stycken redovisare under sig som 
sköter företagens bokslut. När bokslutet är färdigsammanställt går de upp till 
revisorn och denne får då skriva under årsredovisningen. I de fallen tror 
Iveling att minst 9 stycken av 10 kommer att välja att ha kvar redovisaren 
efter att revisionsplikten slopas. ”Därför lever de här revisorerna farligt, för 
klienterna vet knappt vem revisorn är och då är det ju nästan självklart att 
de vill ha kvar den som känner till företaget”. 
 
Iveling menar att det inte kommer bli någon annan som granskar 
räkenskaperna om inte revisorn gör det. Istället tror han att lagen kommer att 
ändras. Han ger Tyskland som exempel. Där har de ett system med att en 
behörig granskar företagens deklarationer istället. Det viktigaste för 
kreditgivarna är att substansen i företagets balansräkning kan intygas, det är 
a och o. ”Resten är egentligen lite mer finlir” säger han. Han menar att 
Sverige redan är starkt influerat av internationella redovisningsregler och att 
det kommer att fortsätta vara så. ”Våra regler är egentligen en ren 
översättning av amerikanska regler som EU har antagit, och när EU antar 
en regel så går den direkt in i Sveriges lagstiftning” menar han. 
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Revisionsnära tjänster kommer att bli en större inkomstkälla i framtiden än 
vad den är nu säger Iveling. Han tror att det kommer att bli en 
strukturförändring i revisionsbranschen på så sätt att de större kedjorna 
köper upp de små revisionsbyråerna. ”Allt kommer att bli mer centraliserat 
och du måste ha organisationen i ryggen, det blir för komplicerat och 
riskfyllt att driva en liten byrå själv” säger han. Men mycket kommer också 
att hänga på vart gränsvärdena för frivillig kontra tvingande revision sätts. 
Iveling tror att man kommer att börja mycket lågt med företag som ha en 
mycket liten omsättning, och sedan höja den här gränsen successivt när man 
ser hur det utvecklas. Däremot tror han att de som är revisorer idag kommer 
att förbli revisorer. Som det är idag har revisorerna högre status än 
redovisarna, men Iveling menar att i framtiden kommer redovisarnas status 
att höjas för de blir allt viktigare i och med slopandet av revisionsplikten. 
”Allt fler blir idag auktoriserade redovisningskonsulter”.  
 
Iveling avslutar med att säga att revisionspliktens vara eller inte vara i mångt 
och mycket är en politisk fråga. Han tror att om Socialdemokraterna vinner 
nästa val så kommer de inte att ta tillbaka revisionsplikten för de företag som 
Alliansen slopade den för. Däremot tror han inte att Socialdemokraterna i så 
fall kommer att fortsätta att avskaffa revisionsplikten ytterligare genom att 
höja gränsvärdet. 

4.4 Johan Gabre, Företagsrevision Cederlund, Gabre och 
Hell  

4.4.1 Bakgrundsinformation 
Gabre var med och startade upp byrån Företagsrevision Cederlund, Gabre 
och Hell AB. Han har varit godkänd revisor i 16 år och arbetat med revision 
i 21 år. 
 
Gabre har varit delaktig i debatten kring revisionspliktens vara eller inte 
vara, ”det vore tjänstefel att inte vara det”, säger han. Diskussioner kring 
revisionsplikten har förts bland annat på interna utbildningar och på ERFA-
träffar. Dessutom har han följt debatten i tidningar, exempelvis Balans. 
 
På frågan om hur stor del av kunderna som är mindre företag har Gabre svårt 
att svara på därför att lagstiftarna fortfarande inte har satt någon gräns för 
vad som skall räknas som mindre företag. Han tycker att det är synd att det  
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saknas en riktig definition på mindre företag och anser att det är en brist att 
det inte kommit. ”Jag tycker att ett beslut borde fattas nu så att revisorerna 
vet vad de skall rätta sig efter” säger han.  
 
Företagsrevision Cederlund, Hell och Gabres klienter består till cirka 30 
procent av mindre företag eller så kallade mikroföretag, med andra ord 
företag som maximalt har 3 miljoner i årsomsättning. Gabre arbetar inte 
särskilt mycket med de här små företagen utan han har assistenter som gör 
mycket av jobbet med dessa. Han beräknar att om ett uppdrag tar 10 timmar 
totalt så lägger han ner 1-1,5 timmar på det. Resten sköter hans assistenter. 
Gabre uppskattar att han arbetar ungefär 5-8 timmar totalt i veckan med de 
mindre företagen. 
 
Arbetsfördelningen på byrån är ungefär 60 procent revision och 40 procent 
rådgivning. Nu på våren läggs betydligt större del ned på revisionsuppdrag 
än resterande tid av året, berättar Gabre. Det är rådgivning som kunderna 
efterfrågar mest, de vänder sig till revisorerna när de behöver råd och hjälp 
med problem eller liknande som uppstår i företagen. ”Rådgivningen är den 
roligaste delen tycker jag, revisionen ser företagen mer som ett lagstadgat 
måste” säger han. 

4.4.2 Allmänt kring mindre företag 
Gabre anser att det viktigaste skälet till att mindre företag lämnar en 
reviderad årsredovisning är att läsaren skall kunna känna ett förtroende när 
han läser den. Han berättar att det är inte så lätt att upprätta en 
årsredovisning för företag, det är många lagar och rekommendationer som 
skall följas, ”om inte revisorn hade funnits hade många konstiga 
årsredovisningar funnits”. Ett annat viktigt skäl är dessutom jämförbarheten. 
Revisorn säkerställer att årsredovisningen är uppställd i enlighet med 
gällande lagar, och därmed blir också årsredovisningarna jämförbara mellan 
olika företag. 
 
”Den främsta nackdelen med revisionsplikten i de mindre företagen är att 
det blir en stor byråkrati i de små företagen, i förhållande till den tid som 
revisorn lägger ner totalt”, säger Gabre. Med byråkrati menar han att i ett 
litet företag skall revisorn göra lika mycket dokumentering och ha samma 
rutiner som när han reviderar ett större företag. Dagens regler innebär ju att 
en revisor skall granska de stora och små bolagen på samma sätt, det står inte 
i proportion till varandra, menar han. En annan nackdel som han ser är att 
revisorn är ytterst begränsad i fråga om att lämna råd till det bolag han  
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reviderar. Det medför allt för höga kostnader för de mindre företagen 
eftersom de då måste ha både en revisor och en rådgivare. Man kan 
egentligen inte kräva att ett litet företag skall behöva ha två konsulter, vilket 
är fallet med dagens regler eftersom revisorn inte både får vara rådgivare och 
revisor. Han säger att de mindre företagen vill ofta ha mer hjälp av sin 
revisor än vad de kan få. Dock ser Gabre framför allt en stor fördel med 
revisionsplikten. Den är att intressenterna kan lita på årsredovisningen. 
Årsredovisningen är upprättad på samma sätt i alla bolag, vilket kan vara en 
trygghet för många, menar han.  
 
Gabre är ganska positiv till slopandet av revisionsplikten i de mindre 
företagen. Han säger att han aldrig har varit någon stor motståndare till 
slopandet. ”Det blir för mycket dokumenterande för småbolagen.” Dock kan 
han känna en viss oro över hur kvalitén kommer att bli efter att 
revisionsplikten försvinner.  
 
Hur stor nytta som företagen har av en reviderad årsredovisning säger Gabre 
beror på vad det är för företag. I de riktigt små företagen tycker han att 
kostnaden för revisionen överstiger nyttan. ”Det blir konstigt när vi revisorer 
skall lägga ner många timmar på att dokumentera småbolagens rutiner när 
de knappt har några rutiner. Det borde finnas en revision light för de minsta 
bolagen så att revisorerna kan släppa efter lite på revisionen” menar Gabre. 
”Kanske ett K1,5” säger han och skrattar. Han säger att knappt ingen revisor 
skulle våga revidera en torghandlare som omsätter 2 miljoner med dagens 
”stränga” redovisningsregler. I sådana här situationer skulle en form av 
revision light göra att det skulle kännas lättare för revisorn och därför skulle 
han kanske våga åta sig uppdraget, menar han. Dock anser han att det finns 
så många lagar och regler som dessutom förändras hela tiden att det ändå 
finns en mening med reviderade årsredovisningar, men att man borde kunna 
göra det enklare för de mindre. Som exempel ger han Danmark, där revisorn 
är tillåten att i stort sett bara byta stol när han går från att vara revisor till att 
bli rådgivare. Samma person får alltså vara både revisor och rådgivare för de 
mindre bolagen i Danmark. Han anser dock att nyttan med revision klart 
överstiger kostnaden i de medelstora och större företagen.  
 
På Företagsrevision Cederlund, Gabre och Hell AB har de mest 
kombiuppdrag i vilka revision och rådgivning kombineras. När 
revisionsplikten blir frivillig tror Gabre därför att klienterna kommer att 
fortsätta efterfråga dessa kombiuppdrag. De här kunderna kommer troligtvis 
fortfarande vilja ha sin årsredovisning reviderad, säger han. Däremot tror  
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han att det kommer bli svårt för de riktigt små revisionsbyråerna som enbart 
reviderar årsredovisningar som redovisningsbyråer lämnar till dem. I de 
fallen tror han att företagen fortsättningsvis kommer att anlita 
redovisningsbyrån och helt enkelt hoppa över revisionen. ”Har ett företag 
anlitat en redovisningsbyrå som i sin tur anlitar en revisionsbyrå, kommer 
de troligtvis att välja bort revisionen när den blir frivillig” spekulerar han.  

4.4.3 Konsekvenser av en slopad revisionsplikt 
Gabre säger att det är svårt att veta om företagen i Sverige väljer att fortsätta 
revidera sina årsredovisningar även efter att det blivit frivilligt, men han 
menar att vi har en viss kultur här i Sverige. Vi fungerar ju så här i Sverige 
att vi vill ha ordning och reda. Därför tror han att mer än 70 procent av 
företagen i Sverige kommer att fortsätta revidera sina årsredovisningar Han 
tror därför heller inte att Sverige kommer att följa efter Englandstrenden där 
60-70 procent inte reviderar. 
 
Gabre tycker att det är svårt att bedöma i förväg vilka ekonomiska effekter 
som en slopad revisionsplikt kan innebära för revisionsbyråerna. Dock tror 
han inte att det kommer att bli några stora ekonomiska effekter för 
Företagsrevision Cederlund, Gabre och Hell AB eftersom de mestadels 
jobbar med kombiuppdrag ”Vi som jobbar med kombiuppdrag kommer att 
klara oss bättre” säger han. Istället tror han att det kommer att bli de 
revisorer som sitter ensamma och jobbar mot redovisningsbyråerna som får 
problem. Han tror också eventuellt att de riktigt stora byråerna som inte vill 
syssla så mycket med bokföring kommer att få kännbara ekonomiska 
effekter. Gabre tror ändå att det är de små revisionsbyråerna som kommer att 
påverkas i störst omfattning, men då syftar han på de riktigt små byråerna. 
 
På frågan om han tror att det kommer att krävas någon annan form av intyg 
från företagen i framtiden är han säker på sitt svar. ”Absolut!” säger han. 
Han tror att det är ett måste för att vinna intressenternas förtroende. ”De 
måste få en garanti på att företaget följer lagen” säger Gabre. Vem som 
kommer stå för den granskningen är han inte helt övertygad om, men han 
tror att revisorerna även fortsättningsvis kommer spela en stor roll i det 
avseendet. Framförallt tror han att bankerna kommer utnyttja revisorernas 
kunskaper. Dock menar han att det kommer att bli mer översiktliga 
granskningar. ”Det kommer krävas en väldigt förenklad årsredovisning för 
de mindre företagen” säger han. En annan lösning som Gabre tror på för att 
även i framtiden säkerställa kvaliteten är att revisorerna gör stickprov av 
vissa årsredovisningar och kontrollerar att de följt tillämpliga lagar och 
rekommendationer.  
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Gabre menar att utvecklingen i Europa kommer att påverka Sverige i allra 
högsta grad. Lagar och rekommendationer kommer att anpassas mot ett mer 
harmoniserat europeiskt redovisningsregelverk, framförallt när det gäller 
oberoendereglerna. Han tror att lagstiftaren antagligen kommer börja med 
regelverken för de stora bolagen, som redan delvis har inträtt i och med 
IFRS/IAS, för att efter det harmonisera även för de mindre företagen. Han är 
ganska övertygad om att de revisionsnära tjänsterna kommer att bli en större 
inkomstkälla för de mindre revisionsbyråerna i och med slopandet, vilket 
han också hoppas på. ”Det är mycket roligare att få hjälpa företagen genom 
rådgivning än att göra en revision” säger han. 
 
Gabre är inte så säker på att det kommer ske någon strukturförändring i 
revisionsbranschen utan han tror att det kommer att ”rulla på” ungefär som 
det gör idag. Han tror dock att det kan bli tuffare tider för enmansbyråerna. 
”De kan få problem” säger han. Han tror att banker och andra kreditgivare 
istället kan komma att kräva intyg från redovisningskonsulter när revisionen 
blir frivillig. Han tror inte heller att revisorns roll kommer att se annorlunda 
ut i framtiden, möjligtvis kommer det att finnas något färre revisorer. 

4.5 Gun-Lis Bellhem, BDO Höglund Nordic  

4.5.1 Bakgrundsinformation 
Bellhem är godkänd revisor och har arbetat på BDO Höglund Nordic KB 
sedan 1998. Hon arbetade även i revisionsbranschen innan hon började på 
BDO Höglund. 
 
Bellhem har följt med i debatten kring revisionsplikten genom att läsa den 
information som skickas ut från branschorganisationen FAR SRS. 
 
Runt 70 procent av BDO:s klienter är mindre företag. Bellhem uppskattar att 
ungefär hälften av veckans arbetstimmar går åt till de mindre företagen. Hon 
själv uppskattar att av hennes arbetsvecka på 40 timmar går 30 timmar åt till 
revision och resterande 10 timmar går till rådgivning. 
 
Bellhem menar att det är rådgivningen som de mindre företagen efterfrågar 
till största delen. Hon säger att ”många av de mindre företagen mest ser 
revisionen som ett nödvändigt ont som de är tvungna till att ha”. Det beror ju 
på att revidering av årsredovisningen är ett lagkrav i Sverige idag. När de 
köper rådgivningstjänster kan de istället få hjälp med sånt som de behöver ha 
hjälp med och rådgivningen styrs efter deras egna frågor och önskemål. 
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4.5.2 Allmänt kring mindre företag 
Bellhem säger hon ser det som att den främsta och viktigaste anledningen till 
att mindre företag lämnar reviderade årsredovisningar idag är att det ”ger en 
kvalitetsstämpel åt att årsredovisningen är upprättad enligt de 
redovisningsregler och lagkrav som finns”. Hon säger att i och med 
revisionen finns det en kontroll av att bokföringen hanteras på ett korrekt 
sätt, vilket är en fördel med revisionen. Dessutom ger revideringen 
företagets intressenter ett bevis på att de följer skatteregler och liknande. 
Bellhem uppfattning är därför att det inte är bra att revisionsplikten helt 
försvinner för de mindre företagen. Dock menar hon att det också finns 
nackdelar med revidering för ett mindre företag. Bland annat säger hon att 
dagens Revisionsstandard inte är genomtänkt för de mindre företagen. 
Därför blir revisionen för dyr och omfattande för de här företagen. 
 
Bellhem menar att kostnaden för revisionen tyvärr ofta överstiger nyttan för 
småföretagen. Regelverket är för omfattande och det blir onödigt dyrt för de 
mindre företagen, säger hon. Hon anser att nyttan med en reviderad 
årsredovisning kan ifrågasättas i vissa fall. Om det inte finns några lån eller 
andra större skulder är väl nyttan mera tveksam. Ändå anser hon att även 
mindre företag kan ha nytta av en reviderad årsredovisning, och då 
framförallt när företaget har lån eller behöver låna pengar. 

4.5.3 Konsekvenser av en slopad revisionsplikt 
Bellhem tror att den svenska utvecklingen kommer att följa den i Europa där 
en stor del av företagen inte fortsätter att revidera efter att det blivit frivilligt. 
”De företag som idag endast ser revisionen som en pålaga kommer inte att 
utföra en frivillig revision av sina räkenskaper”, säger hon. 
 
Bellhem tror att slopandet av revisionsplikten för de mindre företagen 
kommer att medföra stora ekonomiska effekter för revisionsbyråerna. Hur 
stort intäktsbortfallet kommer att bli tycker hon dock är svårt att säga. 
Samtidigt tror hon att bortfallet kan kompenseras till viss del genom att 
revisionsbyråerna kan ta ut högre arvoden för de företag som väljer frivillig 
revision. Idag är revisionsbyråerna mer begränsade när de tar betalt för 
revisionen. 
 
Bellhem bedömning är att de mindre revisionsbyråerna kommer att påverkas 
i högre grad än de större av en slopad revisionsplikt, eftersom de ofta har en 
större andel av småföretagen som klienter. 
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På frågan om det kommer att krävas någon annan typ av intyg i framtiden 
för att upprätthålla eller skapa förtroende till intressenterna svarar Bellhem 
ja. Hon menar att banker och leverantörer kommer att kräva någon form av 
intyg innan de lämna krediter till företaget. Att utnyttja revisionsbranschen 
till att utföra denna granskning och avge intyg vore väl smartast, eftersom 
det är där det finns erfarenhet och kompetens, säger hon. 
 
Bellhem tror att utvecklingen i Sverige exempelvis vad gäller revisionsregler 
kommer att påverkas av övriga EU-länder. Hon säger att ”i takt med att EU-
samarbetet utvecklas är det väl egentligen otänkbart att inte Sverige skulle 
påverkas av utvecklingen i övriga EU-länder”.  
 
När revisionsplikten för de mindre företagen försvinner menar Bellhem att 
revisorernas problematik med jäv samtidigt försvinner. Därför tror hon att 
revisionsbyråernas redovisnings- och rådgivningstjänster kan utvecklas och 
bli en större inkomstkälla i framtiden. Samtidigt säger hon att hon har ”svårt 
att se att det inte kommer att innebära personalminskningar” om 
utvecklingen i Sverige blir den att stora delar av de mindre företagen väljer 
att inte frivilligt anlita revisorn för att revidera sina årsredovisningar i 
framtiden. 
 
Bellhem tror att revisorns roll kommer att förändras när revisionsplikten blir 
frivillig. Hon menar att revisorernas arbete mycket mer kommer att inriktas 
på rådgivning, även inom de områden där revisorerna idag inte kan lämna 
rådgivning på grund av jävsreglerna. 

4.6 Fredrik Ekelund, Ernst & Young 

4.6.1 Bakgrundsinformation 
Ekelund är auktoriserad revisor och arbetar på Ernst & Youngs Boråskontor. 
Han har arbetat på Ernst & Young sedan december 1988. 
 
Debatten kring revisionsplikten följer han med i, men har inte deltagit aktivt. 
”Jag har inte luftat mina åsikter i frågan” säger han. Han läser tidningar och 
de utskick som branschorganisationen FAR SRS skickar ut till sina 
medlemmar. Också internt på kontoret pratar de mycket om vilka risker och 
hot, men också möjligheter, som en slopad revisionsplikt kommer att föra 
med sig. Han menar att man måste veta vad som är på gång i branschen, 
eftersom det hela tiden sker förändringar.  
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Olika personer på kontoret arbetar med olika storlekar av företag, och han 
vet inte riktigt hur stor del av de här företagen som är mindre, eftersom det 
inte finns några definierade gränser kring vad som är ett mindre företag. Om 
gränsen kommer att gå vid tre miljoner i årsomsättning så är det ju riktigt 
små företag, men om gränsen istället sätts vid 10 miljoner så kommer ju 
betydligt fler av våra klienter att omfattas av lagändringen, säger han. 
Eftersom Ekelund är auktoriserad revisor arbetar han en mindre del av sin tid 
med de mindre företagen, men det finns andra på kontoret som jobbar desto 
mer med dem. Därför är det olika från person till person hur stor del av 
arbetsveckans timmar som läggs på större respektive mindre företag. Det är 
också olika från person till person hur många timmar som läggs på revision 
respektive rådgivning. Han jobbar med mer rådgivning än vad flertalet andra 
på kontoret gör. Han uppskattar att cirka 60 procent av tiden läggs på 
revision och 40 procent på rådgivning. ”De som är äldre och erfarna ger 
mer rådgivning, medan de yngre främst reviderar”. 
 
Klienterna efterfrågar mest en kombination av både revision och rådgivning. 
”Rådgivningen tycker de flesta klienter är bra eftersom de kan ringa och få 
stöd och hjälp i svåra frågor, men de uppskattar också ofta att de får en 
revisionsberättelse när vi reviderar, även om inte alla företagare vet 
skillnaden mellan revision och redovisning” säger Ekelund. Han menar att 
vissa av företagen vill ha kvalitetskvittot som revisionen innebär, och för 
bankerna är det viktigt att revisionen finns.  

4.6.2 Allmänt kring mindre företag 
Ekelund säger att den absolut viktigaste anledningen till att företag reviderar 
idag är att det är ett lagkrav för alla aktiebolag. ”Som det är idag har de inte 
så mycket att välja på”. Många av klienterna är också ute efter att få 
kvalitetsstämpeln som kan vara mycket bra i många avseenden, exempelvis 
vid en försäljning av företaget är det bra om en revisor gått igenom 
räkenskaperna så att man kan ”stå för” sin årsredovisning. Om VD och ägare 
inte är samma person ger revisionen ägaren en genomgång av hur VD:n och 
styrelsen förvaltar företaget. Dessutom tycker många företagare att det är bra 
att verksamheten får sig en ordentlig genomgång av en revisor varje år, 
eftersom de då bland mycket annat kan stämma av hur den interna kontrollen 
och företagets rutiner fungerar. 
 
Ekelund ser både för- och nackdelar med revisionsplikten i mindre företag. 
”För de allra minsta bolagen blir det mycket pappersarbete och mycket 
måsten, och ett slopande av revisionsplikten skulle kunna få ner  
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administrationsbiten för de här företagen” säger han. Därför har han en viss 
förståelse till att man kommer att släppa efter på reglerna. Han menar dock 
att risken blir att tjänsterna som företagen istället eventuellt kommer att köpa 
framöver av redovisningskonsulter och liknande inte får samma kvalitet. 
”Redovisningsbyråer kanske inte har samma erfarenhet och kunskap som vi 
revisorer, vi har helt andra krav på oss”. Därför menar han att risken är att 
företagen kommer att köpa en sämre tjänst och att årsredovisningarna inte 
kommer att hålla samma kvalitet när de inte är reviderade av en revisor.  
 
Ekelund säger att en redovisningskonsult eventuellt inte kommer att kunna 
ge företagen ”temperaturmätaren” på sin interna kontroll och vad som 
fungerar bra respektive mindre bra i företaget på samma sätt som en utbildad 
revisor kan ge. ”Kvaliteten kan gå förlorad” menar han. Han tycker dock att 
det är helt okej att slopa revisionsplikten för de mindre företagen, men 
poängterar samtidigt att mycket hänger på vart gränsvärdena kommer att 
sättas. ”Titta på Finland och Danmark som redan har genomfört sin 
lagändring, hur skall vi kunna stå kvar och ha andra regler än våra 
grannländer?” säger han. Sammantaget ser därför Ekelund både hot och 
möjligheter med en slopad revisionsplikt för de mindre bolagen. ”Det vi 
eventuellt kommer att förlora på revisionen får vi ta igen på andra typer av 
tjänster och utveckla vårt sortiment”. 
 
Han menar att slopandet kommer bli vad revisorerna gör det till. Ekelund ser 
det som en möjlighet att kunna visa vad revisorerna kan mer än revision. ”Vi 
revisorer kommer mer att få visa vad vi kan, vi kommer att kunna utnyttja 
våra kunskaper och erfarenheter på ett helt annat sätt när vi blir tillåtna att 
ge mer rådgivning till de mindre företagen”. I vissa fall överensstämmer 
kostnaden för revisionen med nyttan, men i andra fall gör den inte det fullt 
ut, menar han. Det beror lite vad det är för företag och vilka rutiner de har. 
”Är det redan från början en bra ordning i företaget, och man löpande gör 
bokslut och avstämningar själva så kanske vi revisorer inte gör så stor 
nytta” Därför har vissa företag knappt någon nytta av revisionen 
överhuvudtaget. Han menar samtidigt att många företag dock inte har den 
här ordningen och de här kunskaperna och då är revisorns arbete mycket 
betydelsefullt för dem. Dessutom är revisionen mycket viktig om företaget 
exempelvis står inför en kreditgivning eller rentav en försäljning av bolaget. 
Då ger revisionen en trygghet. Alla företag hamnar någon gång under sin 
livscykel i situationer då revisionen är betydelsefull, säger Ekelund. 
 
 
 



57 

4 Empiri 

4.6.3 Konsekvenser av en slopad revisionsplikt 
Ekelund vågar sig inte på någon gissning om hur många av de mindre 
företagen som frivilligt kommer att fortsätta sina årsredovisningar när 
lagändringen har genomförts. Han tror att i många fall kommer företagarna 
att tycka att revisionen har gett så mycket att de vill fortsätta. Dessutom 
menar han att tjänsterna kanske kommer att förändras. ”Man kanske 
förhandlar upp om en konsulttjänst utan revision, där vi hjälper till med 
bokslut, upprättande av årsredovisningen och deklarationen, men inte 
revideringen” spekulerar han. Han tror också att bankerna i många fall 
kommer att kräva reviderade årsredovisningar. 
 
Ekelund tror att det blir vissa revisionsbyråer som främst jobbar med 
revision av mindre företag som kommer att försvinna när revisionsplikten 
blir frivillig. Samtidigt säger han att byråerna har stor chans att ta igen 
bortfallet av uppdrag på andra sätt om de sköter sina kort rätt. Mer 
konsulttjänster som revisorerna inte får göra idag kommer att bli möjliga och 
vi har chansen att få in andra typer av tjänster. ”Idag får vi till exempel inte 
hjälpa till alls med grundbokföringen i ett företag vi reviderar, men i 
framtiden kanske vi kan hjälpa dem med lönekörningar och annat” säger 
han.  
 
På frågan om de mindre revisionsbyråerna kommer att påverkas i högre grad 
än de större poängterar Ekelund att man inte får glömma att även de större 
revisionsbyråerna har många mindre kontor på mindre orter, där det finns 
många mindre företag. På många av de mindre Ernst & Youngkontoren 
jobbar man mycket med mindre företag, säger han. Därför tror han att även 
de större revisionsbolagen kommer att påverkas av lagändringen. Dock 
kanske inte i lika stor omfattning som de mindre revisionsbyråerna. ”Sätts 
Ernst & Youngs omsättning i relation till en mindre revisionsbyrås 
omsättning så härrör nog en mindre del av arvodena från småföretag 
jämfört med arvodena på en mindre byrå” säger han. 
 
Ekelund tror att Skatteverket kommer att utöka sin kontroll av företagens 
deklarationer när revisionsplikten för de mindre bolagen slopas.  Han menar 
att om någon annan skall skriva intyg så är det viktigt att den personen är 
lika oberoende som en revisor. Dessutom säger han att det är viktigt att den 
som skall uttala sig om något har den kunskapen. Han tycker att det helst 
skall vara en kvalificerad revisor. Han säger att revisorerna redan idag 
skriver mycket intyg utöver själva revideringen av årsredovisningen. Som 
exempel säger han att revisorerna ofta blir tillfrågade att uttala sig om saldot 
på ett bankkonto en viss dag.  
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En annan variant som Ekelund tror kan komma till Sverige är något som 
bland annat finns i England där revisorerna gör en mer översiktlig 
granskning, vilket kallas för review. Han säger att det inte är någon 
fullständig revision, men att man då har gjort mer än att bara kontrollera en 
balanspost. Därför tror han att det kan bli populärt här i Sverige med att 
revisorerna gör en mer översiktlig granskning av årsredovisningen men 
ingen fullständig revision. ”Det är möjligt att man i många fall kommer att 
upphandla en sån här typ av tjänst.  Han tror även att vissa andra typer av 
tjänster utöver revisionen kan dyka upp för revisionsbyråerna i framtiden 
och att det kommer att bli mer populärt med rådgivning och andra 
konsulttjänster. Revisorerna på de mindre byråerna kommer nog att få en 
annan roll i framtiden, tror Ekelund. För de större revisionsbyråerna tror han 
dock att det kommer att ”rulla på som vanligt”, men att vi kommer att bli 
påverkade i allt större utsträckning av vad som händer i EU och i USA. 
”Utvecklingen i EU påverkar oss redan, det man tar beslut om där nere 
kommer ju också hit”.  Han tycker att det är sunt att vi går mot ett mer 
harmoniserat europeiskt regelverk. 

4.7 Karl-Johan Kjöllerström, Kjöllerströms revisionsbyrå  

4.7.1 Bakgrundsinformation 
Kjöllerström är auktoriserad revisor sedan år 1990 och har 20 år bakom sig i 
branschen. Han arbetade tidigare på KPMG där han började år 1985. 
Kjöllerström äger själv byrån han arbetar på och berättar att han köper in 
vissa tjänster från två personer. Han arbetar många timmar varje vecka. Det 
är inget ovanligt att han en arbetsdag arbetar i 12-13 timmar.  
 
Kjöllerström är mycket insatt och intresserad i debatten kring 
revisionsplikten. Han är aktiv och har bland annat skrivit en debattartikel i 
Dagens Industri samt svarat på en artikel i Sundsvalls Tidning som berörde 
slopandet av revisionsplikten. Han är även med i FAR SRS styrelse för 
Södra Älvsborgs och Skaraborgs Län. ”Det är viktigt att bidra till den 
politiska debatten kring revisionsplikten” säger Kjöllerström.  
 
Större delen av klienterna på Kjöllerströms revisionsbyrå består av mindre 
företag. Dock är det svårt att säga hur stor del av företagen som kommer att 
bli berörda då det ännu inte är satt något gränsvärde, förtydligar 
Kjöllerström. Han har gjort en konsekvensanalys för att se vilka effekter den 
slopade revisionsplikten kan få på byrån. Om man går på 50/25/50 
definitionen kommer merparten av byråns kunder att bli berörda, men om  
 



59 

4 Empiri 
 
man istället går på 3 miljonärsgränsen skulle det idag innebära att 15 procent 
av byråns omsättning skulle påverkas. ”Det skulle egentligen bara innebära 
mindre övertid” säger han och skrattar.  
 
Kjöllerström gör inga årsredovisningar, ingen löpande bokföring och inga 
bokslut för sina kunder, utan koncentrerar sig på revision. Utöver det gör han 
även ett mindre antal deklarationer. Han beräknar att ungefär 75-85 procent 
av hans arbetstid går till revision och resterande tid till rådgivning.  

4.7.2 Allmänt kring mindre företag 
Den viktigaste anledningen till att de mindre företagen lämnar en reviderad 
årsredovisning tror Kjöllerström är av skattemässiga skäl. Ett annat skäl är 
att ”revisorerna kan lite om väldigt mycket” och därför kan revisorn en bred 
kunskap som klienterna får ta del av genom att revisionen i sig gör att man 
”dyker på” andra frågor. Som exempel ger han försäkringsfrågor och 
investeringsbehov. Han menar att revisorer i regel kan mer än 
redovisningskonsulterna. ”Företagen får en bra genomgång och rådgivning 
av sina räkenskaper genom att anlita en revisor, det blir en kvalitetssäkring” 
säger Kjöllerström. Han jämför revisionen med en sorts ISO-certifiering. 
 
Kjöllerström anser att det är fel att revisorn tvingas revidera på samma sätt 
både i ett stort och i ett mindre företag. Han tycker att man skall ”minska på 
krånglet” för de mindre företagen. Han säger att i ett mindre företag är det 
ofta sämre ordning medan i ett större företag är det bättre ordning. ”Har man 
sämre ordning så kostar det mer pengar”, säger han. Med det menar han att 
mindre företagen behöver ofta klagar på att revisionen är för dyr. Men 
Kjöllerström tycker att ”de skjuter på fel häst” när de tar bort 
revisionsplikten för det mindre företagen. Han menar att man istället borde 
koncentrera sig på att förenkla de lagar och regler som finns. Som det blir nu 
måste de mindre företagen fortfarande följa samma regler. Enda skillnaden 
kommer att bli att de blir tillåtna att göra det utan revisorns hjälp, förtydligar 
han. ”De borde förenkla för de mindre företagen istället” fortsätter han. 
 
Kjöllerström anser att nyttan med revisionen överstiger kostnaden, även för 
mindre företag. Han säger att ett aktiebolag är en företagsform som inte 
innebär något personligt ansvar och det i sig är en så pass bra förutsättning 
för företagarna att det är värt att betala revisionen. Han menar att om man 
inte har något personligt ansvar så bör man bli utsatt för en opartisk 
granskning, framförallt för borgenärernas trygghet. ”Ska man driva en 
verksamhet utan personligt ansvar är det väl rimligt att man har någon som  
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granskar bolaget?”. Han säger att för ett riktigt litet företag kostar inte 
revisionen mer än cirka 10 000 kronor per år, och klarar de inte den summan 
så är det fel på företagets affärsidé, och den som inte vill betala det kanske 
skall tänka om. Han anser att det är värt de pengarna eftersom revisionen ger 
så pass stor nytta. Han menar att revisorn oftast ger ett mervärde åt företaget 
och att företaget ibland upptäcker saker i och med revisionen som de kanske 
inte hade sett om de inte hade gjort någon revision. Kjöllerström säger att 
revisorerna av tradition ser företagen ur ett fågelperspektiv och ställer frågor 
som företagsledaren aldrig har tänkt på, eftersom han inte ser det ur den 
synvinkeln. Revisorn diskuterar också risker med företaget och Han säger att 
om inte revisorn går in och granskar så kanske inte de frågorna kommer upp. 
”Många gånger diskuterar vi frågor som är av stor betydelse för företagets 
överlevnad” säger Kjöllerström. Han jämför revisionen med en årlig 
läkarundersökning där det kontrolleras att allt står rätt till. Revisionen blir en 
försäkring för företaget, menar han. 
 
Kjöllerström anser inte att det går att jämföra situationen i England med 
Sverige på grund av att det råder en helt annan kultur, andra traditioner och 
andra företagsformer i England. Han tror att den första tiden efter att 
revisionsplikten blivit frivillig i Sverige så kommer de flesta företagen att ha 
kvar revisionen till en början. De kommer inte riktigt våga släppa taget. Men 
sen när de hör om andra som valt bort revisionen och att det gått bra för dem 
kommer så kommer de att följa efter i samma fotspår och också välja bort 
revisionen, spekulerar han. De som väljer bort revisionen tror Kjöllerström 
kommer få vissa problem hos bland annat kreditgivare. ”Troligtvis kommer 
de här företagen då tillbaka till sin revisor och vill ha ett intyg, men då kan 
tänkas att ett sådant intyg blir väldigt dyrt, alltså dyrare för företaget än vad 
den årliga revisionen var”. Han tror med andra ord av revisorerna kommer 
att kunna ta bättre betalt för sina tjänster. Han tror dock att en hel del företag 
kommer att behålla revisionen på grund av att de vill ha kvar den trygghet 
som revisionen ger.  

4.7.3 Konsekvenser av en slopad revisionsplikt 
”De kommer alldeles säkert att bli en ökad konkurrens mellan 
revisionsbyråer och redovisningsbyråer efter att revisionsplikten blivit 
frivillig” spekulerar Kjöllerström. Den ökade konkurrensen kan påverka 
priserna på revisionen, men han tror ändå att revisorerna kommer att kunna 
ta mer betalt för sina övriga tjänster. Han tror att revisorerna kommer att bli 
tuffa konkurrenter till redovisarna, men påpekar att revisorerna oftast har 
mer kunskap än redovisarna, vilket ger mervärde för kunden. 
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Kjöllerström tror inte att det kommer bli några stora ekonomiska effekter för 
revisionsbyråerna efter lagändringen. Fast det beror på vart gränsen kommer 
att ligga, påpekar han. Han säger att om det blir en hög gräns så att många av 
kunderna påverkas av lagändringen så kommer revisorerna att få en liten 
annan inriktning på sitt arbete. Han tror att byråerna måste börja 
marknadsföra sig och visa sig lite mer för att locka klienter. 
”Revisionsbyråerna kommer att bli mer säljande efter att revisionsplikten 
blivit frivillig” tror Kjöllerström. Han gissar att de revisionsnära tjänsterna 
kommer att bli fler i och med lagändringen. Dessutom tror han att 
tyngdpunkten mer kommer att ligga på rådgivning än revision i framtiden. 
 
De mindre revisionsbyråerna kommer att påverkas i större utsträckning än 
vad de större kommer, säger Kjöllerström och menar att det beror på att de 
har större andel små företag som de reviderar. Sen när han tänker efter en 
stund ändrar han sig dock och menar att det trots allt kanske är de större 
byråerna som kommer att påverkas mer eftersom de ofta är dyrare att anlita 
än vad de mindre är. ”Därför kanske en del företag väljer att anlita de 
mindre revisionsbyråerna istället”.  
 
Kjöllerström tror definitivt att andelen andra intyg kommer öka, ”det 
kommer bankerna att kräva”. Men att spekulera i hur dessa kommer att se ut 
eller vem som kommer att utfärda dem vågar han sig inte på att göra. 
 
Utvecklingen går mer och mer mot en EU-harmonisering i frågor som 
skatter och avgifter, berättar Kjöllerström. Man vill inte att det skall finnas 
för stora olikheter länder emellan, och även vi i Sverige måste följa efter, det 
vore konstigt annars, säger han. 
 
Kjöllerström tror inte att det kommer ske någon form av strukturförändring i 
revisionsbranschen, i alla fall inte inom de närmaste fem åren. Dock tror han 
att revisionsbyråerna kanske väljer en lite annan typ av inriktning med mer 
rådgivning, men det beror helt och hållet på hur många som väljer bort 
revisionen, förklarar han. 
 
Kjöllerström tror även att revisorns roll i framtiden kommer att ligga mer åt 
rådgivningshållet, ”revisorn kommer mer ses som en konsult”. Han menar 
att kvalitetssäkringen för företagen kommer att bli allt viktigare och tror 
därför att en del företag kommer att resonera så som att: ”vi vill leva länge 
som företag, därför vill vi ha kvar revisionen som ger kvalitet åt oss”.  
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Kjöllerström tror att de som väljer bort revisionen kommet att få vissa 
problem när de skall göra affärer eftersom de då inte har haft någon 
oberoende som har granskat årsredovisningen. 

4.8 Kjell-Åke Pettersson, KP Revision  

4.8.1 Bakgrundsinformation 
Pettersson är auktoriserad revisor sedan år 1985, och har arbetat i branschen 
sedan år 1974. Med andra ord har han 33 år i branschen. Han äger byrån som 
han arbetar på. 
 
Pettersson har framförallt tagit del av debatten kring revisionsplikten genom 
möten och att läsa tidningar samt det material som FAR SRS skickar ut till 
sina medlemmar. ”Givetvis tar man del av debatten” säger han.  
 
90-95 procent av KP Revisions klienter är mindre företag, vilket även 
motsvarar ungefär hur storleksfördelningen av företagen ser ut i Sverige. 
Ungefär lika mycket av arbetstiden, det vill säga 90-95 procent sätts av till 
att arbeta med de mindre företagen varje vecka på byrån. Det blir 
proportionellt, säger Pettersson. Vad gäller fördelningen av revision 
respektive rådgivning på byrån så varierar det med vilken person det handlar 
om. Generellt är det så att de erfarna revisorerna har mer rådgivning än de 
som är nya i branschen.  ”Ju längre du har jobbat med revision desto med 
rådgivning utför du” menar han. Pettersson berättar om hur de brukar lägga 
upp revisionsplanen på byrån. Han själv deltar i planeringen av ett nytt 
revisionsuppdrag. Sedan gör de nya och mer oerfarna ”grovjobbet” med 
revideringen. Efter det går han igenom revideringen och granskar den. 
Därefter deltar han i ett möte med företaget där företagsledningen själva 
berättar om planer, risker, möjligheter och så vidare. Här berättar företaget 
också varför saker har blivit så som de blivit. Och just på de här mötena 
kommer mycket rådgivning indirekt in i bilden, menar Pettersson. Där får 
han framförallt svara på frågor av typen ”vad kan hända om vi gör på det ena 
eller andra sättet?” Han jämför lite skämtsamt revisorer med husläkare. Han 
beräknar att grovt sett går 50 procent av hans arbetstid åt till revision, och 
resterande 50 procent till rådgivning. 
 
Pettersson säger att de mindre företagen framförallt efterfrågar rådgivningen. 
”Det är det som de uppskattar mest”. Anledningen till det tror han är att om 
de får ett bra råd tror företagen att det skall gynna företaget, vilket det säkert  
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också gör. Han påpekar dock även att många av de mindre företagen 
uppskattar också många gånger att deras papper är genomgångna och 
reviderade. 

4.8.2 Allmänt kring mindre företag 
Pettersson menar att den främsta anledningen till att mindre företag lämnar 
reviderade årsredovisningar är att det hittills har varit ett lagkrav för alla 
aktiebolag. ”Därför har man aldrig behövt tänka i de banorna” säger han. I 
framtiden tror han dock att de främsta anledningarna blir att det ger en 
kvalitetsstämpel. Dessutom anser han att det är bra i kontakten med banker 
eller om företaget skall säljas. Om du inte en reviderad årsredovisning när du 
skall gå till banken och låna pengar får du förmodligen gå i borgen själv, och 
då innebär ju aktiebolagsformen helt plötsligt ingen frihet från personligt 
ansvar längre. Då blir det nog billigare att betala revisionsarvodet, spekulerar 
han. 
 
En stor fördel med revisionsplikten för mindre företag menar Pettersson är 
att genom revisionsplikten får företagen indirekt en del rådgivning, inbakat i 
priset för revisionen. Han ser inga direkta nackdelar med revisionsplikten. 
Därför anser han inte att revisionsplikten skall slopas ens för de minsta 
företagen. Dock menar han att man skulle kunna se över Aktiebolagslagen 
något och ha lite lättare revision för de mindre bolagen.  
 
Pettersson säger att han helt klart tycker att nyttan med revisionen för de 
mindre bolagen överstiger kostnaden. Han säger att ett normalt 
revisionsarvode för ett mindre företag är ungefär 15 000 kronor om året. Det 
skall inte vara något problem att betala 15 000 kronor om året i 
revisionsarvode, i så fall  har företaget valt fel företagsform. Om du bara har 
100 000 kronor i omsättning så skall du inte ha ett aktiebolag, menar 
Pettersson. Han menar att det snabbt kan gå utför för många företag och att 
revisorn då kan vara till stor hjälp och ett stort stöd. ”Hur många 
företagsledare skulle ha kompetensen att själv upprätta en 
kontrollbalansräkning när det krisar?” säger han. Därför tror han att 
revisorn kommer att behövas även i framtiden. 

4.8.3 Konsekvenser av en slopad revisionsplikt 
Pettersson tror att utvecklingen i Sverige kommer att bli den revisionen 
minskar något i omfattning framöver. Det kommer inte att bli mer formell 
revision, utan att den kommer väl att minska lite, säger han. ”Vissa 
revisionsbyråer kommer att försvinna, det är jag övertygad om” säger han  
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vidare. Dock tror han att de tappade revisionsuppdragen kommer att ersättas 
med andra uppdrag. Han tror att revisionsbyråerna istället kommer att 
erbjuda sig att hjälpa till med hela konceptet i ”paketform”, det vill säga 
löpande bokföring, upprättande av bokslut, deklaration samt årsredovisning. 
Därigenom tror Pettersson att de pengarna man tappar på de förlorade 
revisionsuppdragen kan tas igen på andra uppdrag med råge. ”Så här gör 
redan en del stora företag” säger han. Han ger ett exempel att om 30 procent 
av klienterna väljer bort revisionen så innebär inte det att revisionsbyrån får 
30 procent mindre att göra.  
 
Pettersson tror inte att revisionsbyråernas intäkter kommer att minska som 
en följd av lagändringen. ”Någon måste ju ändå göra jobbet” säger han. Han 
tror inte heller att det kommer att skilja något mellan hur små eller stora 
revisionsbyråer kommer att påverkas. Små och stora revisionsbyråer har 
ändå samma struktur. Om företagen vill bli av med sin revisor vill de lika 
gärna bli av med mig såväl som någon som jobbar på en större byrå, menar 
han. Han tror dock att redovisningsbyråerna kommer att få problem som en 
följd av lagändringen. Han menar att revisorerna trots allt har mer kontakt 
med företagen än vad redovisarna tror, och att revisorerna därför är bättre 
förberedda på lagändringen. Han tror att många av företagen som väljer att 
anlita en redovisningsbyrå vilken i in tur anlitar en revisionsbyrå många 
gånger känner ett större förtroende för revisorn än redovisaren, trots att 
företaget har mer kontakt med redovisaren. 
 
Pettersson är relativt säker på att det kommer att krävas andra intyg för de 
företag som väljer att inte revidera sin årsredovisning. Han säger att 
exempelvis bankerna själva kanske kommer att erbjuda kreditprövning när 
företag som inte har en reviderad årsredovisning ansöker om lån. Han tror att 
bankerna kommer att ta bra betalt för att utföra de här intygen, exempelvis 
25 000 kronor. Det kan jämföras med att ett vanligt revisionsarvode för ett 
mindre företag som ligger på ungefär 15 000 kronor per år. 
 
Pettersson tror att Sverige mer och mer kommer att följa de europeiska 
revisionsreglerna. Han menar att vi till och med redan gör det till viss del. 
Som exempel ger han Revisionsstandard i Sverige (RS), som är en 
översättning av europeiska ISA. 
 
Vidare tror Pettersson att revisionsnära tjänster kommer att bli en större 
inkomstkälla än den rena revisionen i framtiden, både på större och mindre 
revisionsbyråer. ”Vi kommer att utföra mindre revision än vad vi gör idag,  
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men det är inte samma sak som minskade intäkter” säger han. Han tror på 
paketlösningar, där revisionsbyråerna även kommer gör det jobbet som 
redovisningsbyråer i stor utsträckning gör idag, det vill säga den löpande 
bokföringen. Han ger som exempel att om en redovisningsbyrå tar 50 000 
kronor per år för ett uppdrag, och revisionsbyrån tar 15 000 i 
revisionsarvode, så kan revisionsbyrån förlora 3 stycken revisionsuppdrag 
och ändå tjäna mer pengar om man ”vinner” ett redovisningsuppdrag.  
 
Pettersson menar att det sker en ständig strukturförändring i 
revisionsbranschen och att revisorns roll kommer att förändras i framtiden. 
”De stora revisionsbyråerna blir ännu större” säger han. Han tror att 
revisorerna kommer att arbeta med än mer konsultuppdrag och rådgivning i 
framtiden. Om det sker en kraftig förändring av revisionsbyråernas 
arbetsuppgifter på ett sätt som ingen väntar sig tror han att det kommer att 
bli värre att vända en stor revisionsbyrå än en liten. ”Det tar längre tid för en 
stor byrå att ändra sin organisation än vad det gör för en liten” säger han.  
 
En annan sak som Pettersson tror kan påverka hela revisionsbranschen är att 
det är många 40-talister som inom några år går i pension. En stor andel av 
revisorerna är över 55 år gamla idag, och många säger att de skall gå i 
pension redan vid 60 års ålder, kommer det finnas tillräckligt med revisorer 
då? undrar han. Han menar att de flesta revisionsbyråer redan idag har 
överfullt med arbete, och funderar på om det kommer att finnas tillräckligt 
med revisorer om de mindre företagen frivilligt fortsätter att revidera sina 
årsredovisningar när det har blivit frivilligt.  

4.9 Peter Wank, Öhrlings PricewaterhouseCoopers 

4.9.1 Bakgrundsinformation 
Wank är godkänd revisor och har arbetat på Öhrlings 
PricewaterhouseCoopers i cirka 10 år. Dessförinnan arbetade han på en 
redovisningsbyrå, och har därför sammanlagt cirka 15 år i branschen.  
 
Wank följer med i debatten kring revisionsplikten. ”Man har tvingats att 
följa med, oavsett om man vill eller inte. Men ju mer man vet om det, ju mer 
man läser och så vidare, desto mer inser man att det kanske inte blir så 
farligt när revisionsplikten försvinner” säger han. 
 
9 av 10 av Öhrlings PricewaterhouseCoopers klienter i Borås är mindre och  
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medelstora företag som ligger under 50/25/50-gränsen. Runt 20 procent av 
klienterna är mikroföretag. Ungefär lika mycket av arbetstiden läggs på dem, 
det vill säga cirka 20 procent, på mikroföretagen. 
 
Wanks arbetsfördelning är varierar beroende på vilken tid av året det är. 
Utslaget på hela året uppskattar han dock att cirka 60 procent av hans 
arbetstid läggs på revision, och resterande 40 procent på rådgivning och 
konsultation. ”Byråns ambition är att rådgivningen skall öka framöver” 
säger han. Han menar att byrån har insett att lagändringen kommer att träda i 
kraft och att det därför är viktigt att vara tidigt ute. 
 
På frågan om de mindre företagen mest efterfrågar revision eller rådgivning 
menar Wank att det utan tvekan är rådgivningen som de efterfrågar mest. 
”Absolut rådgivningen” säger han. Han tror att det beror på att de mindre 
företagen oftast bara ser revisionskostnaden som en börda. De ser knappt sin 
revisor och de förstår inte vad revisionen är för något och vad det är till för. 
Han berättar att Öhrlings PricewaterhouseCoopers därför har en ambition att 
förklara för klienterna vad revisionen innebär och varför det är bra. ”Har 
klienterna då inte förstått det har vi på revisionsbyrån i någon mening inte 
lyckats till hundra procent med vårt uppdrag”. Han menar att det kommer 
bli ännu viktigare framöver att förklara för klienterna varför de bör ha 
revision. 

4.9.2 Allmänt kring mindre företag 
Wank tror att den viktigaste anledningen till att mindre företag lämnar 
reviderade årsredovisningar är att de ser det som en sorts 
förtroendedokument gentemot andra intressenter, till exempel banken. Han 
säger lite skämtsamt att det räcker förmodligen med att banken ser våran 
logga längst upp i hörnet på företagets årsredovisning så är krediten beviljad. 
Han menar att bankerna också tycker att det är en kvalitetsstämpel när man 
vet att företaget är genomgånget och kontrollerat av en revisor. En annan 
anledning till att mindre företag lämnar årsredovisningar kan enligt han vara 
att i de fall ägaren och VD:n inte är samma person så blir det en garanti för 
ägaren att VD:n har skött sitt jobb när revisorn skriver under 
årsredovisningen. Därför anser Wank att den främsta fördelen med 
revisionsplikten i mindre företag är att årsredovisningen blir en form av 
förtroendedokument som man kan ta med sig och visa upp. 
 
Den främsta nackdelen med revisionsplikten för mindre företag tycker Wank 
är kostnaden. Han menar att bolag som inte har några externa intressenter  
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samt har god ordning i företaget och därför kanske inte behöver någon 
reviderad årsredovisning bara ser revisionsarvodet som en faktura i 
mängden. Ett stort problem tycker han är att alla dokumentationskrav gör att 
man måste hantera ett mycket litet företag på samma sätt som ett större. 
 
Sammantaget är Wank därför positivt inställd till slopandet av 
revisionsplikten för de mindre bolagen. Han tror att det kan innebära många 
möjligheter. ”Om revisionsplikten försvinner kan vi hjälpa till med många 
andra saker som vi inte får nu, men egentligen har kompetensen för” menar 
han. Han säger att slopandet av revisionsplikten kommer att innebära att 
revisorerna tvingas att förklara för klienterna varför de bör ha revision, alltså 
sälja in revisionen hos företagen. Som det är nu när företagen frågar varför 
de skall ha revision så är det enda vi säger att det är ett lagkrav, säger han. 
Vidare säger han att ”det är en bekväm båt som vi revisorer har suttit i än så 
länge, men nu kommer det att öppnas helt anda möjligheter”.  
 
Wank menar att nyttan med revision i ett litet företag kan kännas tvivelaktig. 
Han menar att det är revisorns uppgift att förklara för klienten vad revisionen 
är för något. Mest nytta med revisionen har företagen först om revisorn har 
lyckats förklara det för klienten, anser han. Han säger samtidigt att 
kostnaden för revisionen överstiger nyttan om inte företaget skall använda 
sin årsredovisning till något. ”För de företag som redan har en bra ordning i 
sitt företag och en bra intern kontroll så kan revisionen vara onödig” tycker 
han. Däremot är han övertygad om att det behövs någon typ av kontroll när 
revisionsplikten släpps. Därför svarar han både ja och nej på frågan om 
kostnaden för revisionen överstiger nyttan för de mindre företagen.  

4.9.3 Konsekvenser av en slopad revisionsplikt 
När revisionsplikten blir frivillig tror Wank att många av de företag som har 
möjligheten att slopa och som enbart ser revisionen som en onödig kostnad 
kommer att hoppa över revideringen. Vissa kommer hoppa av genom rena 
kostnadsskäl, vissa på grund av att de anser sig ha en god intern kontroll och 
vissa kommer att hoppa av för att revisionsbyråerna har varit för dåliga på att 
sälja in revisionens fördelar, säger han. 
 
På frågan om revisionsbyråerna kommer få ett stort intäktsbortfall när 
lagändringen träder i kraft svarar Wank att det inte kommer att bli ett så stort 
bortfall om man tittar netto. Däremot tror han att bruttot på revisionsarvoden 
kommer att minska med cirka 20 procent för Öhrlings 
PricewaterhouseCoopers. Han menar dock att de här 20 procent kommer att  
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tas igen på andra bitar. ”Behovet av rådgivning är stort, många gånger 
efterfrågar kunderna mer rådgivning än vad vi hinner med, därför tror jag 
att summan på nedersta raden kommer att bli plus minus noll, kanske till och 
med plus, när lagändringen har trätt i kraft”. Därför är Wank inte orolig för 
revisionsbyråns framtid. 
 
Wanks teori är att de mindre revisionsbyråerna kommer att påverkas i högre 
grad än de större av lagändringen. Han menar att det beror på att 
rådgivningen, som han tror kommer att öka i omfattning, kräver mycket 
kompetens som ofta inte finns på de små byråerna. Däremot tror han att de 
små byråerna kanske kommer att klara sig bra ändå, eftersom han tror att de 
kan ta igen ”tappet” på att erbjuda enklare tjänster som löpande bokföring 
och bokslut. Han tror att de större revisionsbyråerna generellt kommer att 
behöva ändra sin struktur i framtiden, och att därför förändringen kommer 
att bli större på de större byråerna. ”Totalkostnaderna blir större för en 
större byrå, till exempel marknadsföringen och omorganisation, och 
effektmässigt kommer de större byråerna därför att få ett större skepp att 
vända” säger han. Öhrlings PricewaterhouseCoopers har redan börjat med 
bearbetningen av kunderna genom utskick om deras tjänster utöver 
revisionen som de kallar för ”Affärsservice”. 
 
Wank tror definitivt att det kommer att krävas andra typer av intyg när 
revisionen blir frivillig för de mindre företagen. Han menar att framförallt 
bankerna kommer att kräva att det finns någon form av intyg eller stämpel 
från exempelvis en revisor eller redovisningskonsult. ”Om bolaget sköter 
alla sina papper helt själva kommer nog bankerna att kräva att det granskas 
av någon, exempelvis godkänd byrå eller ett godkänt intyg på något sätt”. 
Han tror inte att det blir Skatteverket som kommer att utföra den här extra 
kontrollen, utan han tror mer på revisions- eller redovisningsbyråer. 
 
Sverige är inget unikt land när det gäller revision så om man tycker något i 
EU så måste vi gilla läget, säger Wank. Han menar att EU påverkas mycket 
av USA och att den svenska lagstiftningen därför mer och mer kommer att 
genomsyras av SOX:en. Han tror därför att Sverige revisionslagstiftning 
kommer att påverkas mycket av EU i framtiden. 
 
Wank tror definitivt att rådgivning och konsultation kommer att bli en större 
inkomstkälla för samtliga storlekskategorier på revisionsbyråer i framtiden. 
”De mindre kommer främst att få uppdrag med löpande bokföring och 
bokslut, medan vi större kommer att få ägna oss åt mer komplicerade frågor  
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som exempelvis skatterådgivning” säger han. Han tror att det kommer att bli 
en strukturförändring i branschen där revisorerna tvingas att ta mer kontakt 
med klienterna och sälja in duktiga personers kompetens. ”Vi kommer att bli 
mer affärsmässiga rådgivare” Han tror att revisorerna får en möjlighet och 
samtidigt tvingas att bli mer ”kompis” med sina klienter. Han menar också 
att revisorer som idag sitter med många uppdrag för att deras 
revisorsassistenter sköter grovjobbet med revisionen kommer att bli tvungna 
att avsäga sig en del uppdrag, därför att revisorerna kommer att tvingas att 
ägna mer egen tid åt varje klient. Vi måste se klientens möjligheter och 
behov, alltså vad just de behöver. Det räcker inte att revisorsassistenterna gör 
det, utan vi revisorer måste ha en närmare kontakt med kunden och sälja in 
våra tjänster, säger han. 
 
Wank avslutar med att säga att han tycker att det skall bli spännande att se 
hur revisionsbranschen utvecklar sig i framtiden och vad som kommer att 
hända. ”Vi tycker själva att vi är bra rustade, men hur kommer det 
egentligen att bli?” frågar sig Wank. Han tycker sammantaget att 
lagändringen kommer att innebära positiva möjligheter för revisorerna som 
inte finns idag. 

4.10 Hans Bertilsson, Borås Ekonomi och Revision 

4.10.1 Bakgrundsinformation 
Bertilsson är revisor och äger Borås Ekonomi och Revision. Han har cirka 
20 år bakom sig i branschen. Byrån är uppbyggd på så sätt att tre revisorer 
tillsammans äger huset verksamheten bedrivs i, men var och en har sin egen 
firma och sina egna anställda. Dock samarbetar alla tre revisorerna och 
bollar problem sinsemellan. Dessutom är alla tre duktiga på olika saker, 
vilket innebär att de kan ta hjälp av varandra med varandras kunder. 
 
Bertilsson har tagit del av debatten kring revisionsplikten genom FAR SRS. 
Han säger att FAR SRS redan före samgåendet hade en aktiv debatt för 
revisionspliktens bevarande. Det är ju en framtidsfråga för alla revisorer, inte 
bara de mindre byråerna utan även de stora berörs i stor omfattning eftersom 
de flesta aktiebolag i Sverige utgörs av mindre, ägarledda företag, säger han. 
 
De flesta av Borås Ekonomi och Revisions klienter är 50/25/50-bolag. 
Andelen klienter som är mikroföretag är liten mätt i timmar. Bertilsson 
uppskattar att cirka 50 procent av hans arbetstid går till revision, och 
resterande 50 procent till övrig rådgivning samt rådgivning relaterad till  
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revisionsarbetet. I revisionsarbetet ingår ju inte bara själva revisionen utan 
även en stor del är planering av revisionen samt uppföljning av 
revisionsarbetet med medarbetare och klient, särskilt i mindre företag är ju 
kontakten med ägaren och företagsledaren en viktig del av arbetet, säger han. 
 
Bertilsson är övertygad om att det är rådgivningen som är den del av hans 
arbete som de mindre företagen efterfrågar mest spontant. Han menar att 
revisionen följer med mer av automatik i uppdraget. Han berättar att större 
undersökningar som har utförts i branschen visar att de mindre företagen 
tycker att det är positivt att få sina böcker reviderade, eftersom man 
därigenom undviker att skicka in felaktigheter till myndigheter. Dessutom 
får man en opartisk koll av räkenskaperna och bolagets ställning samt dess 
utveckling. Bertilsson säger att de frågor som uppkommer under revisionen 
ofta leder till någon form av konsultinsats som då givetvis någon annan på 
byrån får arbeta med. Han berättar vidare att revisionsbyråerna också 
bedriver lite förebyggande verksamhet i och med att kunden ofta kontaktar 
revisionsbyrån kring hur de skall göra i olika frågor, exempelvis konteringar. 
Även andra svårare frågor dyker upp, exempelvis skatter, personalfrågor 
finansiering med mera, och då ledsagar Borås Ekonomi och Revision 
klienten vidare till experter på just det området. ”Det lilla företaget har 
väldigt ofta revisionsbyrån som bollplank, vilket vi upplever som bra, 
eftersom man då får en närmare kontakt och kunskap om det aktuella 
företaget. Det kan vi bland annat använda när vi gör riskanalysen för 
uppdraget” berättar han.  

4.10.2 Allmänt kring mindre företag 
Bertilsson tror att den viktigaste anledningen till att mindre företag lämnar 
reviderade årsredovisningar är att de har intressenterna i åtanke. Han menar 
att det kan röra sig om allt från så kallade passiva ägare till banker med mera 
som måste få tillgång till en opartisk syn på räkenskaperna. Han säger 
dessutom att all kreditupplysningsverksamhet bygger på informationen från 
årsredovisningen. ”Man får heller inte glömma att offentlighetsprincipen är 
viktig, alltså det faktum att bolagets årsredovisning också fungerar som en 
reklampelare både för aktuella och kommande affärspartners”. Han anser att 
en av de främsta fördelarna med revisionsplikten i mindre företag är att en 
opartisk, kunnig person gjort en relevant och systematisk granskning av 
verksamheten och räkenskaperna. 
 
Den främsta nackdelen med revisionsplikten i mindre bolag tycker 
Bertilsson är kostnaden. Samtidigt påpekar han att ”man måste ju inse att  
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bedriva verksamhet idag är förenligt med många kostnader, och är det då så 
att man avskräcks av revisionsarvodet så skall man nog inte bedriva 
verksamheten i aktiebolagsform”. 
 
Bertilsson säger att han både är positivt och negativt inställd till slopandet av 
revisionsplikten i mindre företag. Han menar att det rent arbetsmässigt 
kanske skulle vara bra att några mindre bolag försvinner och att byrån 
istället kan lägga mer resurser på de större företagen. Dock påpekar han att 
man inte får glömma att alla stora bolag någon gång har varit små. ”Detta 
försvinner lätt i debatten”. Han säger att alla som startar verksamhet i någon 
form förmodligen gör det med ambitionen att växa och tjäna pengar. Ett 
annat viktigt argument för att behålla revisionsplikten i mindre företag 
tycker han är att verksamheter som bedrivs i enskild firma och handelsbolag 
har en helt annan trovärdighet mot omgivningen än vad ett aktiebolag har. 
 
På frågan om nyttan med revisionen överstiger kostnaden svarar Bertilsson 
att sett mot vad andra expertkonsulter kostar, i synnerhet i ett internationellt 
perspektiv, är Sverige ett lågprisland vad gäller revisionskostnader, oavsett 
bolagets storlek. ”Sedan kan det ju kanske diskuteras vad som är prisvärt 
och inte” spekulerar Bertilsson. Han menar att revisionen faktiskt tillför en 
stor nytta i de flesta företagen eftersom det tjänar som en viktig 
informationskälla till andra intressenter. Även sådana enkla affärsavtal som 
att handla varor och material bearbetas idag ofta av affärssystem som har en 
direktkoppling till kreditupplysningar. Han menar att det då är viktigt att 
seriösa företag kan skilja sig från de företag som inte har samma 
ambitionsnivå.  

4.10.3 Konsekvenser av en slopad revisionsplikt 
Bertilsson tror inte att lika många svenska företag som de engelska kommer 
att hoppa över revisionen, men ändå att en hel del kommer att avstå när de 
får chansen. ”Av kostnadsbesparingsskäl och andra skäl kommer nog minst 
en tredjedel att sluta revidera sina årsredovisningar, dock tror jag att fler än 
vad många tror kommer att behålla sin revisor”. Han menar att det beror på 
att i Sverige har vi en tradition att revisorn har en närmare kontakt med 
företagsledning och ägare än vad man till exempel har i England. Vi kan ju 
bara titta på vad som har hänt i våra nordiska grannländer, säger han.  
 
Bertilsson tror inte att slopandet av revisionsplikten för mindre bolag 
kommer att få så stora ekonomiska effekter som skulle kunna befaras. Han 
menar att behovet av revisionsnära tjänster troligtvis kommer att öka istället  
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och därigenom väga upp revisionsbortfallet. Han tror inte att mindre 
revisionsbyråer kommer att påverkas i högre grad än de större av 
lagändringen eftersom även stora byråer har en stor andel små företag. 
 
Om det kommer att krävas intyg från andra organisationer eller myndigheter 
när revisionsplikten försvinner är Bertilsson tveksam till. Han säger att det 
inte finns någon organisation för det alls. ”Skatteverket förlitar sig idag 
mycket på de kontroller som vi revisorer utför beträffande skatter och 
avgifter, och det skulle krävas en mycket stor ökning av Skatteverkets 
insatser för att kompensera för detta arbetsbortfall på de moment vi utför”. 
Därför tror han att revisorerna kommer att bli de som utfärdar intygen även i 
framtiden. 
 
Bertilsson tror definitivt att utvecklingen av revisions- och 
redovisningslagstiftningen i övriga EU-länder kommer att påverka Sverige i 
framtiden. Han menar att Sverige har haft en stark tradition att anpassa alla 
former av EU-direktiv och liknande, och att revisionsbranschen inte är något 
undantag. 
 
Bertilsson är övertygad om att revisionsnära tjänster kommer att bli en större 
inkomstkälla för mindre revisionsbyråer i framtiden. ”När revisionsplikten 
slopas för mindre företag så kommer en stor del av de före detta 
revisionstimmarna istället att gå till ”Årsredovisningsnära” konsultationer” 
säger han.  
 
Bertilsson gissar att behovet av kvalificerade revisorer kommer att minska i 
framtiden som en följd av lagändringen. Dock påpekar han att man inte får 
glömma det faktum att revisionskårens snittålder är hög, så att minskningen 
av antalet revisionstimmar lätt skulle kompenseras av naturlig avgång. 
”Tyvärr så har ju tillströmningen av nya revisorer varit lägre än de 
avgående, fyrtiotalistsyndromet finns även i denna bransch” säger han. Han 
tror inte att revisorns roll kommer att se speciellt annorlunda ut i framtiden 
därför att revisionen ingår som en del i aktiebolagets funktion. Om man tittar 
på Aktiebolagslagen och dess förarbeten så ser man ju att en av grundvalarna 
är just en offentlig ekonomisk redovisning som blivit granskad av en 
opartisk revisor. Dock tror han att andelen rådgivning som revisorn utför 
kommer att öka i framtiden som en följd av den slopade revisionsplikten. 
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5 Analys 
I analyskapitlet analyseras det empiriska materialet och kopplas till den 
teoretiska referensramen samt problemformuleringarna och syftet. Till 
grund för analysen ligger den data som samlats in under intervjuerna med 
respondenterna.  

5.1 Analysmodell 
 

 
 
Figur 5:1 Analysmodell 
 
Figur 5:1 visar hur uppsatsens analysprocess har gått till. Vår förförståelse 
ledde oss fram till uppsatsens problemformuleringar och syfte. Med 
utgångspunkt i det gick vi sedan vidare för att skapa uppsatsens teoretiska 
referensram, för att därefter gå ut i empirin för att se hur verkligheten ser ut. 
De empiriska variablerna som vi valt att ta med i modellen ovan ansåg vi 
vara de mest centrala delarna för studien. Tolkningen av den empiriska datan 
från våra 9 intervjuer med revisorer gjordes med utgångspunkt i de här 
variablerna. När vi analyserade det empiriska materialet pendlade vi fram  
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och tillbaka mellan teori och empiri och jämförde således teorin med det vi 
fick ut av vår empiriska studie. Med andra ord tillämpade vi abduktion som 
slutledningsmetod. Kopplingen och jämförelsen mellan den teoretiska 
referensramen och empirin var nödvändig för att skapa en förståelse för 
forskningsområdet. 

5.2 Allmänt om respondenterna 
Av de nio respondenter som intervjuades är två av dem kvinnor och sju 
stycken män. Fyra stycken arbetar på relativt små byråer, tre stycken på 
medelstora och två stycken på stora byråer i Boråsområdet. Samtliga 
respondenter har länge varit verksamma i branschen och är godkända eller 
auktoriserade revisorer. Fyra av respondenterna är dessutom delägare eller 
ägare av revisionsbyrån som de arbetar på.  

5.3 Respondenternas kännedom om pågående debatt kring 
revisionsplikten 
Som nämnts i teoriavsnittet har revisionspliktens vara eller inte vara, varit ett 
omdebatterat ämne, bland annat genom Thorell & Norbergs (2005) rapport. 
Med den utgångspunkten kan det tänkas att revisorerna är väl insatta och 
engagerade i ämnet. Hur stort engagemang våra respondenter har varierade. 
Dock hade alla respondenterna på något sätt tagit del av debatten kring 
revisionsplikten.  
 
Samtliga av de tillfrågade respondenterna följer debatten genom 
branschorganisationen FAR SRS och genom diskussioner med kolleger, 
vilket bekräftar att ämnet är högaktuellt och ett omdiskuterat ämne inom 
branschen. Men sedan skiljer sig engagemanget åt mellan respondenterna. 
En av respondenterna säger att det vore tjänstefel att inte vara delaktig i 
debatten. En annan av de tillfrågade är mycket aktiv i debatten och har bland 
annat skrivit en debatt artikel i Dagens Industri och han anser även att det är 
viktigt att man bidrar i den politiska debatten kring revisionsplikten. En 
tredje följer endast med i debatten genom att följa utskicken från FAR SRS.  
 
Under 1970-talet pågick en stor debatt om revisionsplikten i Sverige. I 
förarbetet till 1975 års Aktiebolagslag konstaterade lagstiftaren att det inte 
var möjligt att kräva kvalificerade revisorer till alla aktiebolag, mestadels 
beroende på att det inte fanns tillräckligt många revisorer. En av 
respondenterna ser även det här som ett möjligt problem i framtiden när 
många av revisorerna som är fyrtiotalister går i pension. I samma  
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lagutredning som nämndes ovan konstaterades även att revisionen i många 
små bolag med enkla affärsförhållanden kunde utföras tillfredställande utan 
den teoretiska sakkunskap som kvalificerade revisorer besatt. De menade 
också att ett legalt krav på att använda kvalificerade revisorer skulle kunna 
medföra onödiga kostnader för bolaget (Precht, 2005). Även här ses vissa 
likheter med dagens debatt. Majoriteten av våra respondenter anser att 
revideringen kan vara onödig i de allra minsta företagen, med ägaren som 
enda anställd. I sådana bolag finns inga externa intressenter som vill ha 
inblick i företaget, om man bortser från Skatteverket, och således överstiger 
kostnaden för revideringen nyttan med den. Flera av respondenterna ser att 
kostnaden för revision ofta överstiger nyttan i de allra minsta företagen, 
framförallt i de fall då företaget inte skall använda sin årsredovisning till 
något. Några andra respondenter framhåller att kostnaden för revideringen 
överstiger nyttan när ingen kommer att titta i årsredovisningen. De menar att 
om det inte finns någon extern intressent som skall läsa årsredovisningen så 
är revideringen rentav ganska överflödig. ”För de företag som redan har en 
bra ordning i sitt företag och en bra intern kontroll så kan revisionen vara 
onödig” säger en av respondenterna. Samtidigt menar de att om ägaren inte 
har bra ordning på sina papper kan det vara bra att en revisor kontrollerar så 
att allt står rätt till i bolaget. En respondent menar dessutom att det borde 
vara skönt för en företagsledare som inte gillar pappersarbete att någon 
utomstående en gång om året går igenom alla papper och tittar på 
verksamheten med ”andra glasögon”. 

5.4 Respondenternas ställningstagande 
Största delen av våra respondenter är positivt inställda till slopandet av 
revisionsplikten. De ser lagändringen som en möjlighet istället för ett hinder. 
”Om revisionsplikten försvinner kan vi hjälpa till med många andra saker 
som vi inte får nu, men egentligen har kompetensen för” säger en 
respondent. Dock hade några respondenter svårt att ta ställning. ”Slopandet 
av revisionsplikten kan vara bra för vissa”, säger en av respondenterna som 
menar att slopandet är bra för sådana företag som har god insikt i de lagar 
och regler som gäller vid bokföring och liknande, men inte så bra för de 
företag som inte har den kunskapen och ordningen i företaget. Samma 
respondent säger ” framförallt är det bra för de företag som mer efterfrågar 
den rådgivande rollen och de revisionsnära tjänsterna hos revisorerna. I så 
fall får revisorn en ny möjlighet att aktivt hjälpa till med mer saker ute på 
företagen”. En respondent var däremot negativ till slopandet. Han menar att 
alla företag någon gång under sin livscykel hamnar i situationer då de har 
nytta av revisionen. Dock menar samme respondent att Aktiebolagen skulle  
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kunna ses över något och ha lite lättare revision för de mindre bolagen. En 
av respondenterna anser att det blir fel när de slopar revisionsplikten för de 
mindre företagen, då lagar och regler fortfarande skall följas, fast utan 
revisorns hjälp. Han menar att lagstiftaren istället borde förenkla reglerna för 
de mindre företagen och därigenom minska på krånglet för dem, vilket 
stämmer överens med Axenborg (2005) som menar att det behövs bättre 
förutsättningar för de mindre bolagen, bland annat i form av en förenklad 
revision som är inriktad på väsentligheter och har mer generösa jävsregler.  
 
En annan respondent menar att företagen själva kan bli lidande då lagarna 
och reglerna som står under ständig förändring fortfarande måste följas, även 
efter att revisionsplikten har blivit frivillig. Även Brännström och Johansson 
(2006) menar att företagens affärsrisk kommer att öka när företagen inte 
längre har revisorns stöd. 

5.4.1 För- och nackdelar med revisionsplikten för de mindre 
företagen 
Den främsta fördelen som samtliga av de tillfrågade respondenterna ser med 
en reviderad årsredovisning är att det är en kvalitetssäkring och att 
revisionen skapar trovärdighet för företaget. Det gör att företagets 
intressenter kan lita på att det som står i årsredovisningen stämmer överens 
med verkligheten. En respondent säger att revisionen säkerställer att 
företagen följer regler och att de konkurrerar på lika villkor, samt att 
revisionen kompletterar företagets interna styrning och kontroll. ”Dessutom 
skapar revisionen förtroende och ger förutsättningar för effektivitet i 
företagens affärsförbindelser” säger respondenten. Detta är något som 
bekräftas i Collis (2003) undersökning. Den visar att den främsta orsaken till 
att företagen reviderar frivilligt är för att det ökar trovärdigheten och kvalitén 
på årsredovisningen samt att den årliga revisionen gör att man får en bra 
genomgång av företagets rutiner och liknande. 
 
I likhet med det som Lindhoff och Silfverberg (2005) kom fram till i sin 
undersökning påpekar några respondenter att en reviderad årsredovisning är 
bra när inte ägare och VD är samma person. De här respondenterna menar 
att det blir en garanti för ägaren att VD:n har skött sitt jobb i och med att 
revisorn skriver under årsredovisningen. Burén (2007) menar rentav att 
revisionen mister sin verkan när styrelse, företagsledning och ägare är 
samma person. En annan respondent ser också en fördel med en reviderad 
årsredovisning i situationer då företag skall säljas. Respondenten menar att 
om en revisor har gått igenom räkenskaperna kan företaget ”stå” för sin  
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redovisning och den potentiella kunden kan lita på årsredovisningen på ett 
helt annat sätt än om den inte varit reviderad. Dessutom påpekar en 
respondent att ”Man får heller inte glömma att offentlighetsprincipen är 
viktig, alltså det faktum att bolagets årsredovisning också fungerar som en 
reklampelare både för aktuella och kommande affärspartners”. 
 
Samtliga respondenter är överens om att det är kostnaden för revisionen som 
är den klart största nackdelen, i synnerhet för de allra minsta företagen.  
Studien som utfördes av Rhawi och Thirugnanam (2006) visar också att 
företagen anser att höga kostnader och att inte uppleva några fördelar med 
revision är de främsta skälen till att överge revisionen när den blir frivillig. 
En respondent menar att ”Man kan egentligen inte kräva att ett litet företag 
skall behöva ha två konsulter, vilket är fallet med dagens regler eftersom 
revisorn inte både får vara rådgivare och revisor. De mindre företagen vill 
ofta ha mer hjälp av sin revisor än vad de kan få.” Det stämmer överens med 
det som Svahn och Thernström (2006) kom fram till i sin undersökning. En 
annan respondent menar att revisionen blir en väldigt tung post i förhållande 
till de andra posterna i resultaträkningen för de minsta företagen, vilket gör 
att de kan få ett missvisande resultat. Det är följden av att revisorn har så 
många krav på bland annat dokumentering som han måste följa.  
 
En respondent säger ”Det blir en stor byråkrati i de små företagen, i 
förhållande till den tid som revisorn lägger ner totalt”. ”Dagens 
revisionsstandard är inte genomtänkt för de mindre företagen, därför blir 
revisionen dyr och omfattande för de mindre företagen” säger en annan 
respondent. ”Det står inte i proportion till varandra när vi revisorer skall 
granska ett litet företag på samma sätt som ett stort” säger en tredje 
respondent. Att det inte är rimligt att behandla ett litet mikroföretag på 
samma sätt som ett stort anser även Gustafsson (2005). En av 
respondenterna har dock en annan åsikt än de andra och menar istället att det 
kan vara en trygghet för många företag att årsredovisningarna är upprättade 
på samma sätt i alla aktiebolag, och att det dessutom ökar jämförbarheten. Vi 
menar att kostnaden för revisionen kan vara tung för ett litet företag när de 
inte förstår vilka fördelar de får genom den. Några av våra respondenter sa 
att företagarna ofta inte vet vad revisionen är och vad den tillför. Om 
revisorerna lyckas förklara för sina klienter vad revision är för något, och att 
klienterna därigenom väljer revisionen för att de vill, inte för att de måste, så 
tror vi inte att så många företag skulle se revisionskostnaden som en onödig 
post.  
 
Axenborg (2005) är negativt inställd till lagändringen och menar på att det  
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inte är en slump att det är obligatoriskt för alla aktiebolag att lämna 
reviderade årsredovisningar, då de endast har begränsat personligt ansvar i 
företaget. Inga-Lisa skriver att företaget kan byta bolagsform om det vill 
slippa ifrån revisionen. Detta stämmer väl överens med vad ett par av 
respondenterna sa att om ett företag drivs utan personligt ansvar är det 
rimligt att någon opartisk person granskar företaget. Lindhoff och 
Silfverberg (2005) menar att vid ett begränsat personligt ansvar är 
revisionens värde lågt för ägarna men högt för övriga intressenter, vilket kan 
förklara varför vissa ägare tycker att ett revisionsarvode på 15 000 kronor 
per år är för högt. För ett litet företag kostar revisionen enligt respondenterna 
inte mer än 15 000 kronor per år och klarar inte företaget att betala det är det 
något fel på företagets affärsidé, menar en respondent. En annan respondent 
menar att det helt klart är värt pengarna för att få den kvalitetssäkring som 
revisionen ger. De här två respondenterna menar att det i så fall hade varit 
bättre med en enskild firma eller liknande om inte företagen klarar av 
revisionsarvodet. Även här stämmer respondenternas argumentation överens 
med det som Axenborg (2005) skriver.  

5.4.2 Kostnaden jämfört med nyttan 
Majoriteten av respondenterna anser att kostnaden för revidering i många 
fall överstiger nyttan för de allra minsta företagen, vilket även vi stämmer in 
i. Regelverket är helt enkelt för avancerat och innebär för mycket 
dokumentationskrav. Ett argument som framfördes från en av 
respondenterna var att om ingen mer än företagsledaren skall läsa 
årsredovisningen så kan revisionen vara onödig. Alonso och Andersson 
(2002) menar att till och med årsredovisningen kan vara onödig i ett mindre 
företag, eftersom den fyller en mycket liten funktion, både externt och 
internt. En annan respondent sade ”Vissa företag som har stannat av i sin 
utveckling och är stabila och där det inte sker så stora förändringar från år 
till år, kanske inte har lika stor nytta av en reviderad årsredovisning som ett 
företag som växer och behöver låna pengar och så vidare”. Dessutom säger 
en annan respondent ”Om det redan från början är en bra ordning i 
företaget och man löpande gör bokslut och avstämningar själva så kanske 
revisorn inte gör så stor nytta”. Det här instämmer ytterligare en respondent 
i och säger ”För de företag som redan har en bra ordning i sitt företag och 
en bra intern kontroll så kan revisionen vara onödig”.  
 
En av respondenterna säger ”Det blir konstigt när vi revisorer skall lägga 
ner många timmar på att dokumentera småbolagens rutiner när de knappt 
har några rutiner. Det borde finnas en revision light för de minsta företagen  
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så att revisorerna kan släppa efter lite på revisionen”. Det här resonemanget 
är något som stämmer väl överens med det Thorell & Norberg (2005) skriver 
i sin rapport angående den slopade revisionsplikten i England. I rapporten 
framkom det att den avgörande faktorn för avregleringen av revisionsplikten 
var att kostnaden översteg nyttan för de mindre företagen. Att ta bort alla 
moment i företagen där kostnaden överstiger nyttan är även en uttalad 
regleringsfilosofi i England.  
 
En annan nackdel med revisionsplikten i de mindre företagen är att 
klienterna inte riktigt förstår sig på revisionen. Det här bekräftas av flera 
respondenter. ”De ser inte riktigt slutprodukten” menar en av 
respondenterna. ”Företagen förstår inte vad revisorn gör och vad de betalar 
för” säger en annan.  

5.5 Påverkan på revisionsbyråerna 
Om det är de större eller mindre revisionsbyråerna som kommer påverkas i 
störst utsträckning av lagändringen råder det delade meningar om bland våra 
respondenter. Något som dock samtliga respondenter är inne på är att de 
allra minsta revisionsbyråerna, de så kallade enmansbyråerna, kommer att ha 
svårt att klara sig när revisionsplikten blir frivillig för de mindre företagen. 
De menar att enmansbyråerna kommer troligtvis att få svårt att hålla sig kvar 
om de endast arbetar med revision. De har inte så mycket kontakt med sina 
klienter, utan kontakten sker genom en redovisningsbyrå. Därför tror de att 
klienterna av naturliga skäl kommer att vilja ha kvar redovisningsbyråerna 
som de känner och som har god insikt i företagen, istället för revisorn som 
de aldrig har träffat, när revisionsplikten blir frivillig. Varför skulle de välja 
att anlita revisorn som de kanske aldrig ens har träffat? Flera av våra 
respondenter menade att revisorerna redan nu måste börja knyta bättre 
kontakt med företagen, vilket också ett par stycken av dem redan gjort. 
 
Några respondenter menar dock att de större revisionsbyråerna kommer att 
påverkas i högre grad än de mindre. En respondent säger att det beror på att 
de större byråerna inte ägnar så mycket tid och engagemang åt sina mindre 
klienter i samma utsträckning som en mindre byrå gör. ”Om de mindre 
företagen då inte behöver revidera längre kanske de hellre vill ha 
rådgivning av en mindre revisionsbyrå, där de känner sig mer betydelsefulla 
eftersom de mindre revisionsbyråerna har mer tid för de mindre företagen” 
säger respondenten. Dock tror inte respondenten att det kommer bli speciellt 
stora ekonomiska effekter för de stora byråerna, vilket en annan respondent 
menar. ”De riktigt stora byråerna som inte vill syssla så mycket med  
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bokföring kommer att få kännbara ekonomiska effekter” säger den här 
respondenten. En annan respondent säger att de större byråerna kommer 
påverkas mest då de oftast är dyrare och därför kanske en del företag väljer 
att anlita de mindre revisionsbyråerna istället, när det inte bara handlar om 
ren revision utan även revisionsnära tjänster. 
 
En fjärde respondent har en annan vinkel på varför även de stora 
revisionsbyråerna kommer att påverkas. Han påpekar att även de stora 
revisionsbyråerna har många mindre kontor som arbetar mycket med mindre 
företag. Därför tror han att även de kommer påverkas i hög grad av 
lagändringen, men inte i lika stor omfattning som de mindre 
revisionsbyråerna. ”De byråer som till största delen arbetar med revision 
kommer att vara de som blir mest drabbade av lagändringen” säger en 
femte respondent.  
 
En respondent tror att påverkan på grund av lagändringen kommer att bli det 
samma vare sig det är en mindre eller större revisionsbyrå. ”Små och stora 
revisionsbyråer har ändå samma struktur. Om företagen vill bli av med sin 
revisor vill de lika gärna bli av med mig såväl som någon som jobbar på en 
större byrå” säger han.  
 
Några andra respondenter är överens om att det är de små revisionsbyråerna 
som kommer att påverkas mest av lagändringen. En respondent framhåller 
kompetensen som skäl till varför. Han anser att det finns högre kompetens på 
större revisionsbyråer. Han menar att när rådgivningen, som kräver en hög 
kompetens, ökar i omfattning i framtiden kommer de små byråerna att 
påverkas i hög grad eftersom den här kompetensen oftast inte finns på de 
små byråerna.  

5.5.1 Ekonomiska konsekvenser 
De flesta respondenterna är tämligen överens om att lagändringen inte 
kommer att få så stora ekonomiska konsekvenser för revisionsbyråerna. 
Därför är heller ingen av våra respondenter direkt orolig för hur det skall gå 
för revisionsbyrån som de arbetar på efter att revisionsplikten blivit frivillig. 
De flesta respondenterna tror i och för sig att de kommer att tappa en del 
revisionsuppdrag, men samtidigt tror de att de kan ta igen ”tappet” från 
revisionen på andra uppdrag. Dock menar en respondent att vissa 
revisionsbyråer kanske måste utöka sina tjänster för att kunna ta igen 
”tappet”. ”Vi kommer att utföra mindre revision än vad vi gör idag, men det 
är inte samma sak som minskade intäkter” säger en respondent. En annan  
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respondent säger ”Behovet av rådgivning är stort, många gånger efterfrågar 
kunderna mer rådgivning än vad vi hinner med, därför tror jag att summan 
på nedersta raden kommer att bli plus minus noll, kanske till och med plus, 
när lagändringen har trätt i kraft”. Flertalet av respondenterna menar att det 
faktum att de arbetar mest med kombiuppdrag och att de då istället kan lägga 
mer tid på bokslutet istället för revisionen när det blivit frivilligt kommer att 
göra att deras verksamhet kan fortsätta som tidigare.  
 
Flera av respondenterna ser lagändringen som en stor möjlighet att få utöka 
sin verksamhet och mer utnyttja sina kunskaper och sin erfarenhet till 
rådgivning, något som de tidigare varit ganska begränsade i att göra. En av 
respondenterna skiljer sig dock klart från de andra och tror att lagändringen 
kommer att medföra stora ekonomiska effekter för revisionsbyråerna, hur 
stora ansåg hon dock vara svårt att säga. Collis (2003) undersökning visar att 
i England har intjäningen som revisionsbyråerna hade innan lagändringen 
inte minskat efter borttagandet av revisionsplikten för de mindre företagen. 
De tappade revisionsuppdragen har ersatts med andra uppdrag istället, precis 
som flertalet av våra respondenter tror kommer att ske i Sverige.  

5.5.2 Gränsvärdet för revisionsplikten 
Utifrån vår undersökning kan vi konstatera att ett par respondenter tycker det 
är svårt att sia om framtiden i revisionsbranschen då det ännu inte är satt 
något gränsvärde för vilka företag som skall omfattas av lagändringen. En av 
respondenterna är rentav irriterad över att det ännu inte har fattats något 
beslut vart gränsvärdet kommer att ligga. Han menar att det snarast borde 
definieras en gräns så att revisorerna vet vad de skall rikta in sig mot. En av 
respondenterna spekulerar i hur gränsvärdet kommer att sättas i Sverige och 
tror att till en början kommer det sättas mycket lågt för att ge lagändringen 
en mjukstart, för att sedan höja det successivt när man ser hur det utvecklas.  
 
Två av respondenterna spekulerar att Sverige kommer att följa de 
gränsvärden som Finland och Danmark har satt upp. De tror att vi inte 
kommer att kunna stå kvar och ha andra regler än våra grannländer. De 
andra respondenterna vågar inte gissa vart gränsvärdet kommer att ligga för 
Sverige. Det gränsvärde som EU har satt upp för små respektive stora 
företag med 50/25/50 reglerna, kommer inte att gälla som gräns för frivillig 
revisionsplikt enligt respondenterna, eftersom 50/25/50 skulle innebära att 
nästan alla företag i Sverige skulle ha frivillig revision. Om 50/25/50 skulle 
sättas som gräns skulle de flesta av våra respondenter enbart revidera mindre  
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företag. Därför är det inte realistiskt att 50/25/50 sätts som gränsvärde. De 
flesta respondenterna tror att gränsvärdet kommer att ligga någonstans där 
Danmark och Finland har satt sin gräns, det vill säga vid mikroföretagen. 

5.6 Hur många mindre företag i Sverige kommer att 
fortsätta revidera? 
Den utveckling som har skett i England efter lagändringen är intressant ur 
svensk synvinkel då troligtvis även Sverige kommer att avskaffa 
revisionsplikten för de mindre företagen. Kan effekterna i England visa hur 
utvecklingen kan bli i Sverige? I England är det så många som 60-70 procent 
som efter att revisionsplikten blev frivillig för de mindre företagen valt att 
inte fortsätta att revidera sina årsredovisningar (Thorell & Norberg, 2005). 
Flera av våra respondenter menar att det finns en stor risk att också många 
av de svenska företagen slutar att revidera. En respondent säger att ”De 
företag som idag endast ser revisionen som en pålaga kommer inte att utföra 
en frivillig revision av sina räkenskaper”. En annan respondent säger ”Det 
kommer inte att bli mer formell revision, utan att den kommer väl att minska 
lite”. En tredje respondent säger ”Vissa kommer hoppa av genom rena 
kostnadsskäl, vissa på grund av att de anser sig ha en god intern kontroll 
och vissa kommer att hoppa av för att revisionsbyråerna har varit för dåliga 
på att sälja in revisionens fördelar” En fjärde respondent tror att så mycket 
som 60-70 procent inte kommer att fortsätta revidera sina årsredovisningar.  
 
Några respondenter är däremot av en helt annan uppfattning och menar att 
Sverige kommer att gå emot utvecklingen i England. En respondent tror att 
det i Sverige kommer vara 60-70 procent som kommer att fortsätta revidera 
sina årsredovisningar. En annan respondent tror att 60-70 procent kommer 
att fortsätta revidera. Han menar att det beror på att vi i Sverige har en 
tradition att revisorn har en närmare kontakt med klienten än vad till 
exempel företagen i England har. Även en tredje respondent tror att över 70 
procent av de svenska företagen kommer att fortsätta revidera. Han säger ”Vi 
fungerar ju så här i Sverige att vi vill ha ordning och reda”. En av 
respondenterna är dock helt emot att vi jämför situationen i England med 
Sverige, då han menar att det råder en helt annan kultur och tradition i 
England än i Sverige. 
 
Studien som har gjordes av Thorell och Norberg (2005) visade att många av 
de allra minsta företagen i England enbart såg revisionen som en belastning 
för företaget, då kostnaden för revisionen ansågs överstiga nyttan och därför 
valde de bort revisionen när den blev frivillig. Dessutom visar studien som  
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gjordes av Bjälkemo, Brodin och Larsson (2005) att mikroföretagen kommer 
att välja bort revisionen när de får möjlighet. Mikroföretagen 
kännetecknades av att de inte hade speciellt mycket kontakt med revisorn. 

5.7 Förhållandet mellan rådgivning och revision 
Majoriteten av de tillfrågade respondenterna anser att det är rådgivningsbiten 
som är roligast och att det också är rådgivningen som de mindre företagen 
efterfrågar i störst utsträckning. ”Det ger mer för företagen” säger en av 
respondenterna som menar att rådgivningen är det som de mindre företagen 
förstår sig på och att de ofta har en ambition att göra rätt för sig. 
”Rådgivningen är den roligaste delen tycker jag, revisionen ser företagen 
mer som ett lagstadgat måste” uttrycker sig en annan av respondenterna. 
”Det är rådgivningen som företagen uppskattar mest” uttrycker sig en annan 
respondent.  
 
Hur stor andel av arbetsveckans 40 timmar som revisionsbyråerna lägger på 
rådgivning respektive revision skiljer sig åt mellan byråerna. En byrå lägger 
så mycket som 75 procent av tiden på rådgivning, medan en annan endast 
lägger runt 20 procent. Vi ser inget samband mellan storlek på byrån och hur 
mycket revision kontra rådgivning som byrån utför. En av respondenterna sa 
att byrån han jobbar på har en uttalad ambition att andelen rådgivning skall 
öka i framtiden.  
 
Det skiljer sig också åt från person till person på byråerna hur mycket 
revision kontra rådgivning som de utför, men här finns dock ett samband 
som vi kan se. Sambandet är att de som är äldre och mer erfarna ger mer 
rådgivning, medan de yngre främst reviderar. Många av våra respondenter 
utför huvudsakligen kombiuppdrag, vilket innebär att de både utför 
revisionen och andra revisionsnära tjänster åt ett och samma företag. 

5.8 Förändringar i revisionsbranschen 
Flera av respondenterna är övertygade om att det kommer att ske 
förändringar i revisionsbranschens struktur. En av respondenterna tror att det 
kommer bli tydliga inriktningar hos byråerna – att de antingen specialiserar 
sig på revisions- eller rådgivning. En annan respondent tror att de större 
kedjorna kommer att köpa upp de små revisionsbyråerna och är säker på att 
det kommer att bli allt för komplicerat och riskfyllt att driva en liten byrå 
själv. 
 
Flera av respondenterna tror att vi kommer att se mer renodlade  
 



84 

5 Analys 
 
revisionsbyråer i framtiden som antingen inriktar sig på rådgivning eller på 
revision. En respondent menar att ”räddningen” för dem kan bli att de 
mestadels har kombiuppdrag. Respondenten menar att kombiuppdragen 
förhoppningvis leder till att klienten vill ha kvar rådgivningen även efter att 
revisionsplikten har blivit frivillig. En annan respondent tror att det 
framförallt kommer att ske förändringar i de mindre revisionsbyråerna, att de 
kommer att få en annan roll i framtiden. Men att de större byråernas 
organisation och arbetsuppgifter inte kommer att ändras så mycket jämfört 
med idag. 
 
”Det kommer att ”rulla på” ungefär som det gör idag” säger en av 
respondenterna och är osäker på om det kommer att ske någon 
strukturförändring alls inom revisionsbranschen, vare sig på mindre eller 
större byråer.  
 
De flesta respondenterna tror att rådgivningsdelen och antalet 
konsultuppdrag i deras yrke kommer att öka i framtiden, både på större och 
mindre byråer. Eftersom den slopade revisionsplikten ger dem en annan 
möjlighet än vad de har idag att ge råd. En respondent säger ”De mindre 
byråerna kommer främst att få uppdrag med löpande bokföring och bokslut, 
medan vi större kommer att få ägna oss åt mer komplicerade frågor som 
exempelvis skatterådgivning”. Alla respondenter är helt överens om att det är 
rådgivningen, snarare än revisionen, som de mindre företagen efterfrågar 
mest. Respondenterna tror också att redovisningskonsulter kommer att bli än 
viktigare och få ännu mer jobb än vad de har idag. Även FAR SRS tror att 
redovisningskonsulter kommer att få ett större erkännande framöver och 
instiftar därför en redovisningssektion i FAR SRS till hösten år 2007. 
 
Respondenterna tycker att det är positivt om rådgivningen ökar i omfattning 
i framtiden. Alla respondenter är överens om att det är rådgivningen som de 
mindre företagen efterfrågar mest, och ett flertal av respondenterna säger att 
de tycker att rådgivningen är den roligaste delen i deras yrke. ”Det är mycket 
roligare att få hjälpa företagen genom rådgivning än att göra en revision” 
säger en av respondenterna. 
 
Ett par av respondenterna menar att revisorn kommer att behöva inta en roll 
som säljare i framtiden. Den här rollen har man inte behövt ha fram tills idag 
eftersom revision har varit lagstadgat i samtliga aktiebolag. En respondent 
menar att revisorn kommer att tvingas till att ta mer kontakt med klienterna 
och sälja in sina tjänster. Respondenten tror att de revisorer kan sitta på 
många uppdrag idag därför att han har assistenter som hjälper honom  
 



85 

5 Analys 
 
kommer att tvingas avsäga sig ett flertal av dessa. Han tror att revisorn måste 
lägga ner mer personlig tid hos och med klienten för att bli ”kompis” med 
denne. ”Vi måste se klientens möjligheter och behov, alltså vad just de 
behöver. Det räcker inte att revisorsassistenterna gör det, utan vi revisorer 
måste ha en närmare kontakt med kunden och sälja in våra tjänster” säger 
respondenten. 

5.9 Tänkbara alternativ till lagstadgad revision 
Innan lagändringen trädde i kraft i England kom frågan upp om det istället 
skulle behövas andra kontroller och tjänster som ersätter revisionen. Det är 
en fråga som även Sverige måste ta ställning till. När lagändringen sedan 
infördes i England tillkom det samtidigt krav på översiktlig 
revisorsgranskning, alltså en förenklad revisionsberättelse. Men det kravet 
avskaffades efter några år, eftersom det inte ansågs nödvändigt (Thorell & 
Norberg, 2005).  
 
De flesta av de tillfrågade respondenterna anser att det kommer att behövas 
någon annan typ av intyg för företagen efter att revisionsplikten blivit 
frivillig. ”Det är något som intressenterna kommer att kräva” säger en av 
respondenterna, vilket även stämmer överens med ACCA:s (2006) 
undersökning som visade att bankerna är mer benägna att lämna lån till 
företag som har reviderade årsredovisningar. ”Intressenterna måste få en 
garanti på att företaget följer lagen” säger en annan. Även Svahn och 
Thernström (2006) menar att det kommer att behövas en form av kontroll för 
de svenska småföretagen när revisionsplikten försvinner.  
 
Några respondenter tror att det är tänkbart att en auktoriserad 
redovisningskonsult går in och skriver intyg. ”Redovisarna kommer att få en 
högre status i framtiden då de kommer att bli allt viktigare”, säger en av 
respondenterna. Även FAR SRS tror att redovisarna kommer att bli allt mer 
betydelsefulla och populära bland företagen och instiftar därför en 
redovisningssektion i höst. En annan respondent menar att en 
redovisningskonsult inte bör skriva intyg eftersom den som intygar skall 
vara en oberoende part som inte varit med och upprättat bokslutet. En tredje 
respondent är också han skeptisk till att redovisningskonsulterna skulle 
kvalitetssäkra årsredovisningen, då han anser att det finns ett antal 
redovisningskonsulter som har mycket låg kvalitet på arbetet de utför, och de 
har i regel lägre utbildning än vad revisorn har.  
 
En av respondenterna säger att ”redovisningsbyråer kanske inte har samma  
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erfarenhet och kunskap som vi revisorer, vi har helt andra krav på oss”. 
Samma respondent är rädd att risken blir att tjänsterna som företagen 
eventuellt kommer att köpa av redovisningsbyråerna och liknande inte 
kommer att hålla samma kvalité. En annan respondent tror att Skatteverket 
kommer utöka sina kontroller av företags deklarationer när revisionsplikten 
blir frivillig. Han menar att om någon annan skall skriva intyg så är det 
viktigt att den personen är lika oberoende som revisorn. Oberoendet är något 
som flertalet respondenter tar upp. En fjärde respondent tror att bankerna 
kanske kommer att erbjuda sig att kontrollera bolaget som vill ha kredit, och 
därefter utfärda ett slags intyg. Respondenten tror då att bankerna kommer 
att ta betydligt mer betalt för intyget än vad revisionen för ett helt år kostar 
för ett litet företag.  
 
Ett par av respondenterna tror också att revisorerna kommer att utnyttjas till 
att skriva de här intygen. En av de här respondenterna säger att revisorerna 
redan idag skriver mycket intyg utöver själva revideringen, exempelvis kan 
det handla om att uttala sig om saldot på ett bankkonto en viss dag. Samme 
respondent tror att så kallade reviews kommer att bli populära i Sverige i och 
med lagändringen. Respondenten förklarar att reviews inte är någon 
fullständig revision, utan en översiktlig granskning, men att revisorn har 
gjort mer än att bara kontrollera en balanspost. Även Aggestam (2007) tror 
att användandet av review kommer att öka i Sverige i framtiden. Hon menar 
att det redan har blivit populärt i England där revisorerna allt oftare får göra 
den här mer översiktliga granskningen. Tanken med förenklad 
revisionsberättelse går också att likna med situationen i USA där det finns 
tre olika nivåer av ”revisionsberättelser”, där den första nivån är en slags 
sammanställning, där det sällan ingår någon granskning och nivå två är en så 
kallad review report som är en noggrannare analys (Wennberg, 1994). En av 
respondenterna menar att det här kanske är något som vi i Sverige borde ta 
efter och få inspiration från. 
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6 Slutsats 
I det här kapitlet redogörs för de slutsatser som vi har kommit fram till efter 
att ha analyserat det insamlade materialet. Vi inleder med att presenterna 
väsentliga omständigheter som är av intresse för uppsatsen, men som inte 
täcks in av problemformuleringar och syfte. Vidare besvaras 
forskningsfrågorna och därefter lämnar vi vårt bidrag i punktform. 

6.1 Väsentliga omständigheter 
Studien visade att revisorerna har idag en god kännedom angående debatten 
om revisionsplikten i mindre företag och ett flertal av våra respondenter är 
mycket väl insatta och engagerade i frågan. Respondenterna är överlag är 
positivt inställda till ett slopande av revisionsplikten för mindre bolag. Dock 
hade några revisorer svårt att ta ställning till frågan eftersom ett gränsvärde 
kring vilka företagskategorier som omfattas av lagändringen ännu inte är 
satt. De flesta respondenterna ser lagändringen som en möjlighet att få 
utnyttja sina kunskaper på ett bättre sätt. De menar att de ofta är begränsade 
idag på grund av jävsreglerna. Många av revisionsbyråerna är inställda på 
och redan förberedda för en lagändring och de konsekvenser den kommer att 
medföra.  
 
En stor anledning till varför revisorerna är positivt inställda till slopandet är 
kostnaden för revisionen i de mindre företagen. Respondenterna menar att 
revisionsarvodet ofta blir en allt för stor post i resultaträkningen för de här 
företagen. Dagens dokumentationskrav gör att revisorerna måste granska ett 
litet företag på samma sätt som ett stort. En respondent sade att dagens 
revisionsstandard inte är genomtänkt för de mindre företagen, därför blir 
revisionen dyr och omfattande för dem. Respondenten menade att förenklade 
revisionsregler för de mindre företagen därför kan vara en alternativ lösning 
att förenkla för de mindre företagen, om inte revisionsplikten slopas. Några 
respondenter uttryckte till och med att revisionen kan vara onödig i ett litet 
företag om det inte finns några externa intressenter som skall läsa 
årsredovisningen. Dessutom anser majoriteten av respondenterna att 
kostnaden för revidering i många fall överstiger nyttan för de allra minsta 
företagen. De flesta respondenterna tror att en stor del av de mindre 
företagen kommer att sluta revidera sina årsredovisningar när 
revisionsplikten blir frivillig. Alla respondenterna är också överens om att 
intäkterna från revision kommer att minska i framtiden. Dock är ingen 
respondent orolig för byråns framtid, eftersom de menar att efterfrågan på 
rådgivning och konsultuppdrag kommer att öka som en följd av 
lagändringen och väga upp ”tappet” från revisionen. 
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I den empiriska undersökningen framkom att det är rådgivningen som 
revisorerna tycker är roligast att utföra och det är också det som de mindre 
företagen efterfrågar i störst utsträckning. Majoriteten av respondenterna ser 
därför lagändringen som en stor möjlighet, istället för ett hinder, att bli 
tillåtna att jobba mer med den biten av arbetet som de tycker är roligast. 

6.2 Svar på forskningsfrågorna 
Vi har genom teorin och vår empiriska undersökning kunnat besvara våra två 
forskningsfrågor. Nedan följer frågorna och svaren på respektive fråga var 
för sig: 
 

• Hur kan lagändringen komma att påverka revisionsbyråerna?  
 
Genom vår undersökning kan vi konstatera att det är de så kallade 
enmansbyråerna som jobbar mot redovisningsbyråer som kommer att 
påverkas i allra störst utsträckning av lagändringen. Företagen som har lagt 
upp sin revision på det här sättet kommer att välja att ha kvar 
redovisningsbyrån, och således välja bort revisionsbyrån, när 
revisionsplikten blir frivillig. Därför menar vi att de mindre byråerna som 
idag enbart arbetar med revision kommer att få svårt att hålla sig kvar på 
marknaden när revisionsplikten för de mindre företagen slopas. 
 
Studien visar att också de större revisionsbyråerna kommer att påverkas till 
en viss grad av den slopade revisionsplikten, då de oftast är dyrare än en 
mindre revisionsbyrå. Eftersom företag inte vill betala mer än nödvändigt är 
risken att de byter till en mindre och billigare revisionsbyrå. Dessutom 
känner många företag ofta, enligt våra respondenter, att de får mer tid och 
engagemang på en mindre byrå, vilket också kan bidra till att byter från en 
större till en mindre byrå. Här ser vi dock en risk; eftersom alla våra 
respondenter var överens om att andelen rådgivning kommer att öka och 
andelen revision minska i framtiden kan kvaliteten på tjänsterna försämras, 
då kompetensen inte är lika hög på en mindre byrå som en större.  
 
En trolig konsekvens av den slopade revisionsplikten är att en stor del av de 
mindre svenska företagen som omfattas av lagändringen kommer att välja 
bort revisionen. Under studiens empiriska undersökning framkom det från 
respondenterna att de mindre företagen alltför ofta enbart ser revisionen som 
en onödig pålaga. Därför anser vi att revisorerna redan nu, innan slopandet 
av revisionsplikten träder i kraft, måste arbeta mer med för att göra företagen 
mer medvetna om vad de betalar för. Därför blir en annan konsekvens av  
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lagändringen att revisorerna blir tvungna att marknadsföra sig och sälja in 
sina tjänster på ett helt annat sätt jämfört med vad de gör idag. De måste 
skapa ett starkare band mellan revisorn och klienten. Om de lyckas med det 
är chansen större att fler företag behåller revisionen även efter att den har 
blivit frivillig. 
 
Studien visade vidare att de mindre revisionsbyråerna troligtvis inte kommer 
att se några större konsekvenser av lagändringen. De kommer att klara sig 
bra även efter att revisionsplikten slopas. En stor anledning till det här att 
många av de mindre revisionsbyråerna jobbar med kombiuppdrag, vilka 
företagen med stor sannolikhet vill fortsätta köpa av revisorerna även i 
framtiden. Troligen kan de små revisionsbyråerna rentav få mer uppdrag än 
vad de har idag. De små byråernas uppdrag kommer i framtiden förmodligen 
att vara av ”enklare” karaktär, så som löpande bokföring och bokslut, medan 
de större byråernas uppdrag kommer att präglas av att behöva 
expertkompetens, exempelvis skattefrågor. 
 
Ekonomiskt kommer inte revisionsbyråerna (bortsett från enmansbyråerna) 
att påverkas negativt alls enligt studien. Troligtvis kommer i och för sig 
intäkterna från revisionen att minska, men de förlorade revisionsintäkterna 
kommer att tas igen och vägas upp med råge i och med att andelen 
rådgivning som revisorerna kommer att utföra i framtiden kommer att öka 
kraftigt som en följd av lagändringen. 
 

• Kommer det att ske några former av förändringar inom 
revisionsbranschen när slopandet av revisionsplikten för de mindre 
företagen försvinner, och i så fall vilka? 

 
Studien visar att det med största sannolikhet kommer att ske flera olika 
förändringar inom revisionsbranschen i och med lagändringen. Först och 
främst kommer revisionsbyråerna att bli tvungna att välja byråns 
huvudsakliga inriktning, antingen en inriktning mot revision eller en 
inriktning mot rådgivning.  
 
De flesta av våra respondenter arbetar idag med en övervägande del revision 
framför rådgivningen, vilket torde vara det samma för de flesta revisorer i 
landet. Studien visar dock att det kommer ske en förändring av den här 
fördelningen i framtiden. Revisionen kommer att minska i omfattning, 
medan rådgivning och konsultuppdrag kommer att öka kraftigt. Den här 
ökningen kommer att väga upp inkomstbortfallet från revisionen. Förutom  
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ökningen av antalet rådgivnings- och konsulttjänster kommer byråerna 
troligtvis att kunna ta avsevärt mycket bättre betalt för de här uppdragen i 
framtiden när revisionsplikten blir frivillig. Priset på den lagstadgade 
revisionen kommer dock troligtvis att sjunka i framtiden, eftersom det blir en 
konkurrens mellan revisionsbyråerna om de företag som väljer att fortsätta 
att revidera. Därmed torde också lönsamheten på revisionstjänsten bli 
mindre eftersom efterfrågan på lagstadgad revision troligtvis sjunker 
drastiskt som en följd av den slopade revisionsplikten. . 
 
Rådgivning kräver dock erfarenhet, och i takt med att allt fler fyrtiotalister 
går i pension föresvinner mycket kunskap och vana. När då efterfrågan på 
rådgivningen samtidigt ökar, kommer det att finnas tillräckligt mycket 
kompetens kvar i branschen?  
 
På grund av att många mindre företag i Sverige troligtvis kommer att välja 
bort revisionen när den blir frivillig kommer det sannolikt att efterfrågas 
något färre kvalificerade revisorer i framtiden. Istället kommer efterfrågan 
på auktoriserade redovisningskonsulter att öka. De kommer också att få ett 
större erkännande i takt med att efterfrågan på rådgivning ökar. Dock kanske 
redovisningskonsulterna inte besitter samma kunskap och kompetens som en 
erfaren revisor. Bör kanske kompetensnivån höjas hos 
redovisningskonsulterna för att väga upp den kompetens som försvinner med 
fyrtiotalisterna för att säkerställa kvaliteten inom revisionsbranschen? 
 
När revisionsplikten slopas kommer intressenterna, och då framförallt 
bankerna, att kräva andra typer av intyg från företag som inte reviderat sin 
årsredovisning. Det här medför en framtida förändring av revisorns 
arbetsuppgifter, eftersom intressenterna kommer att utnyttja revisorer och 
auktoriserade redovisningskonsulter till det här ändamålet. Intyg skrivna av 
revisorer, framförallt så kallade reviews, kommer att få en större betydelse 
när revisionen inte längre är lagstadgad. De kommer att bli populära bland 
företagen eftersom en review inte är lika omfattande som en revision. 
Revisorerna kommer därför att få lägga en större del av sin arbetstid på att 
skriva intyg i framtiden.  
 
Studien har dessutom visat att revisorns roll kommer att förändras i 
framtiden. Slopandet av revisionsplikten kommer att innebära en stor 
möjlighet för revisorerna att bättre kunna utnyttja den stora kompetens de 
besitter. De kommer att kunna komma närmare företagen, lära känna dem 
bättre och därigenom kunna hjälpa dem på ett bättre sätt. Förutom det  
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kommer de att kunna ha ett tätare samarbete på grund av att de i och med 
lagändringen blir tillåtna att ha en mer rådgivande roll. Det här ser 
revisorerna som något mycket positivt. 
 
Revisorns roll kommer dessutom att ändras drastiskt genom att 
revisionsbyråerna kommer att bli tvungna att ”slåss” om de företag som 
fortsätter att revidera. Hittills, när revisionen har varit lagstadgad, har 
revisorerna suttit relativt tryggt och klienterna har kommit till dem. I 
framtiden måste revisorerna förmodligen visa sig mer utåt och inta en 
säljande roll, för när revisionen inte längre är tvingande blir de tvungna att 
marknadsföra revisionens fördelar för att locka kunder. Det här medför 
också att varje klient måste känna att revisorn har tid för just dem, annars 
kommer klienten att byta byrå. Därför kommer inte revisorerna att kunna åta 
sig så många uppdrag som de kan göra idag eftersom deras assistenter har 
skött den största delen av kontakten med klienten. Revisorerna kommer att 
behöva ägna mer egen tid åt varje klient för att skapa band. Med många 
mindre företags negativa inställning till revisionen i åtanke anser vi att det är 
bra att revisorerna blir tvungna att marknadsföra sig mer och göra företagen 
införstådda med vad revisorn egentligen gör och varför man bör revidera sin 
årsredovisning. 

6.3 Vårt bidrag 
 

• Övervägande delen av revisorerna är positivt inställda till slopandet 
av revisionsplikten för mindre bolag. 

 
• Ekonomiskt sett kommer inte lagändringen att påverka 

revisionsbyråerna alls, möjligtvis kommer de att tjäna ännu mer 
pengar på grund av att de kan ta mer betalt för sina tjänster. 

 
• De enda revisionsbyråerna som kommer att bli negativt påverkade 

av lagändringen är enmansbyråerna, de kommer troligtvis få svårt att 
klara sig. 

 
• Efterfrågan på revision kommer att minska något medan efterfrågan 

på rådgivning kommer att öka kraftigt i framtiden. 
 

• I samband med att de mindre företagen väljer bort revisionen 
kommer revisorerna istället anlitas till att skriva intyg, vilket banker 
och andra intressenter kommer att kräva att företagen har. 
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• Det kommer att ske en strukturförändring i revisionsbranschen. 
Byråerna kommer att bli tvungna att inrikta sig på antingen revision 
eller rådgivning. 

 
• Revisorerna kommer att bli tvungna att marknadsföra sig och berätta 

om revisionens fördelar för att locka klienter. Dessutom måste 
revisorn lägga ner mer tid på varje kund för att denne skall känna att 
den få den tid, hjälp och engagemang den behöver. Därför blir 
revisorerna tvungna att ta sig an ett mindre antal uppdrag. 
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7 Avslutande diskussion 
I det här kapitlet presenteras reflektioner kring vårt metodval och därefter 
följer förslag till fortsatt forskning inom området. 

7.1 Reflektioner över metodvalet 
Den kvalitativa metoden med besöksintervjuer har fungerat på ett mycket 
bra sätt för att uppnå syftet med uppsatsen. Vi anser att de intervjuer som vi 
har genomfört har hjälpt till att uppnå syftet och att besvara 
problemformuleringarna på ett mycket tillfredsställande sätt. Med ledning av 
vår förförståelse har vi bedömt att våra respondenters bakgrund ger tyngd åt 
deras åsikter. Deras gedigna erfarenhet i branschen stärker trovärdigheten i 
det de sagt. Genom öppenheten och flexibiliteten som de semistrukturerade 
intervjuerna har gett oss fick vi många intressanta perspektiv. Det hade inte 
varit möjligt om vi hade använt oss av strukturerade intervjuer och styrt alla 
intervjuerna genom att följa intervjuguiden till punkt och pricka. Vi anser 
även att de ämnen och frågor vi har tagit upp på intervjuerna har täckt in de 
ämnen som behövdes för att kunna besvara studiens problemformuleringar 
samt uppfylla syftet.  
 
Under samtliga intervjuer har vi varit medvetna om risken att respondenterna 
eventuellt inte återger den sanna bilden till oss, därför att de vill att det skall 
”låta bra”, men genom att vi har erbjudit samtliga respondenter att vara 
anonyma tror vi oss ha motverkat den här risken. Vi upplever både att 
studiens validitet är godtagbar och att reliabiliteten i studien är god, vilket 
framförallt beror på att vi genom hela uppsatsarbetet har varit medvetna om 
de metodproblem som kan uppkomma. Vi har därför arbetat aktivt med de 
här bitarna, vilket vi har beskrivit i avsnitten 3.6.1, 3.6.2 samt 3.6.3. 
 
Under tolkning och analys har vi strävat efter att låta vår egna förförståelse 
påverka så lite som möjligt, och därför tror vi att vi har lyckats presentera en 
så neutral bild som möjligt av eventuella konsekvenser i och med slopandet 
av revisionsplikten. 

7.2 Förslag till fortsatt forskning 
Ett område som skulle vara intressant att undersöka närmare är att se hur 
exempelvis kunder och leverantörer ställer sig till ett företag som inte har 
någon reviderad årsredovisning? Kan det vara så att de litar mer på ett 
företag som reviderar, och därför väljer att göra affärer med ett sådant 
företag istället? Med anledning av de här tankebanorna kan det vara  
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intressant att se hur det gått för de företag i England som valde bort 
revisionen efter att revisionsplikten blivit frivillig för de mindre företagen. 
Har de fått några problem med kreditgivare och andra intressenter, har de 
rentav svårt att överleva, eller fungerar sådana saker på samma sätt som 
innan?  
 
Det skulle även vara intressant att göra en kvantitativ studie bland Sveriges 
revisorer där revisorernas inställning till revisionsplikten undersöks. Är 
huvuddelen av revisorerna positivt eller negativt inställda till ett slopande? 
Vilka ser revisorerna som de främsta skälen att slopa respektive behålla 
revisionsplikten för de mindre aktiebolagen i Sverige? En sådan 
undersökning skulle exempelvis den nu pågående revisionsutredningen 
kunna ha användning av. 
 
Ett annat intressant område att undersöka är hur kostnadsutvecklingen på 
revisionstjänster har sett ut i de länder som redan har slopat revisionsplikten, 
eftersom några av våra respondenter tror att revisionsbyråerna kommer att 
kunna ta ut högre arvoden när revisionsplikten inte längre är tvingande. Har 
exempelvis revisionsbyråerna i England höjt sina arvoden, eller har de 
faktiskt tvingats sänka dem för att kunna behålla sina klienter? 
 
Det skulle dessutom vara intressant att undersöka om bankerna vid 
kreditprövningar i exempelvis England kräver andra intyg av de företag som 
inte reviderar sina årsredovisningar. Vad är det för typ av intyg i sådana fall 
och vilken yrkesgrupp eller myndighet utfärdar dem?  
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Bilaga 1 Intervjufrågor 
Bakgrundsinformation 
 

1. Namn, befattning, byrå? 
 
2. Hur länge har Ni arbetat på detta företag, samt hur länge har Ni varit 

verksam i branschen? 
 

3. Har Ni tagit del i debatten kring revisionspliktens vara eller icke 
vara i de mindre företagen, i så fall hur? 

 
4. Hur stor del av Era klienter är mindre företag? Hur många timmar i 

veckan avsätts till de mindre företagen?  
 

5. Hur stor andel av arbetsveckans timmar går till revision respektive 
rådgivning idag? 

 
6. Vilken del av Ditt arbete tror Ni att de mindre företagen efterfrågar 

mest? Revision eller rådgivning? Varför? 
 
Allmänt kring mindre företag 
 

7. Vilka ser Ni som de viktigaste anledningarna till att ett mindre 
företag lämnar en reviderad årsredovisning? 

 
8. Vilka för- och nackdelar ser Ni med revisionsplikten i mindre 

företag? 
 
9. Vad har Ni för inställning till slopandet av revisionsplikten för de 

mindre företagen? 
 

10. Anser Ni att kostnaden för revisionen överensstämmer med nyttan 
för revision i de mindre företagen? 

 
11. Hur stor nytta tror Ni att ett mindre företag har av en reviderad 

årsredovisning? Behövs det eller inte? Varför? 
 

12. Många andra länder har redan infört frivillig revision för de mindre 
företagen. Till exempel i England blev utfallet att många av de 
företag som omfattades av lagändringen inte fortsatte att revidera 
sina årsredovisningar. Tror Ni att vi kommer se samma trend i 
Sverige? Varför? 
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Konsekvenser av en slopad revisionsplikt 
 

13. Vilka ekonomiska effekter tror Ni en slopad revisionsplikt för de 
mindre bolagen får för revisionsbyråerna? Hur stor del av intäkterna 
kommer att falla bort? 

 
14. Kommer de mindre revisionsbyråerna påverkas i högre grad än de 

större? Varför? 
 

15. Tror Ni att det skulle krävas någon annan typ av intyg från företaget 
för att upprätthålla eller skapa förtroende till intressenter i 
framtiden? I så fall – vilken myndighet eller organisation skall 
granska dessa? 

 
16. Tror Ni att utvecklingen i övriga EU-länder kommer att påverka 

Sverige, att vi går efter de andra exempelvis vad gäller 
revisionsregler? Varför? 

 
17. Kommer revisionsnära tjänster bli en större inkomstkälla än 

revisionen för mindre revisionsbyråer i framtiden? 
 

18. Tror Ni att det på sikt kommer att ske någon form av 
strukturförändring i revisionsbranschen i och med slopandet av 
revisionsplikten för de mindre företagen? I så fall – vilken och hur? 

 
19. På vilka sätt kommer revisorns roll att se annorlunda ut i framtiden? 

 
20. Har Ni några övriga synpunkter eller kommentarer? 

 
Stort tack för Er medverkan! 
 
Med vänliga hälsningar 
 
Therese Hallberg och Caroline Ung 
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Högskolan i Borås 
 
 
 
Högskolan i Borås bildades i samband 
med högskolereformen 1977. 
Högskolans textila utbildningar har dock 
sitt ursprung redan i den Tekniska 
Väfskolan från 1866. 
 
Idag är Högskolan i Borås en nationell 
högskola med studenter från hela 
landet. Högskolan i Borås ger 
utbildningar inom följande 
ämnesområden; biblioteks- och 
informationsvetenskap, textil, teknik, 
barn- och ungdomspedagogik samt 
data/informatik och ekonomi.  
 
Forskning och utvecklingsarbete är en 
expanderande del av högskolans 
verksamhet. En viktig del i detta arbete 
är en nära samverkan med företag, 
statliga myndigheter och kommuner 
både i Sverige och utomlands. 
 

Institutionen för data- och  
affärsvetenskap 
 
Institutionen för data- och 
affärsvetenskap ger utbildningar inom 
följande två områden: ekonomi och 
informatik. Samverkan mellan 
institutionens ämnen har lett till unika 
utbildningsprogram, i första hand 
magisterutbildningar som bygger på 
ämneskombinationen informatik och 
företagsekonomi.  
 
Institutionen för data- och 
affärsvetenskap ger följande 
utbildningar: Civilekonomutbildning 
120/160 poäng, Dataekonomutbildning 
120/160 poäng, Systemarkitektur-
utbildning 120/160 poäng, 
Systemvetarutbildning 120/160 poäng. 
Fastighetsmäklarutbildning 80 poäng, 
Event Management 80 poäng, 
Magisterutbildning i entreprenörsskap 
och affärsdesign, Magisterutbildning i 
direktmarknadsföring 121-160 poäng 
Kandidat-/magister-utbildning i 
företagsekonomi 81-120/160 poäng 
samt Kandidat-/magister-utbildning i 
informatik 81-120/160 poäng 
 
Därutöver erbjuder institutionen 
fristående kurser ekonomi, juridik och 
informatik.  

 
 

 
För mer information: 

Högskolan i Borås 
501 90 Borås 

Tel 033-435 40 00 
Fax 033-435 40 03 
E-post: Info@hb.se 

Internet: http://www.hb.se 
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