
 
 
 
 

 
AVSKAFFANDE AV 

REVISIONSPLIKTEN 
– HUR FÖRBEREDER SIG 

REVISIONSBYRÅERNA? 
 

Therese Rydén
Sofie Larsson

Kandidatuppsats i Företagsekonomi  
 
 
 
 
 

VT 2008:KF03 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Förord 
 
Att skriva denna uppsats har givit oss mycket kunskap om den kommande förändringen inom 
revisionsbranschen och hur revisionsbyråerna kommer att agera framöver.  
 
Vi vill därmed rikta ett stort tack till våra fem respondenter, Fredrik, Anders, Kent, Thomas och 
Pär-Anders, som har tagit sig tid och svarat på våra frågor och läst igenom delar av vår uppsats 
och kommit med synpunkter. Det har bidragit till att vi har fått ett väldigt bra material till denna 
uppsats vilket har lett till utökad kunskap inom området.  
 
Vi skulle även vilja rikta ett tack till vår handledare Jürgen Claussen som har kommit med 
synpunkter och idéer under hela uppsatsprocessen.  
 
Vi vill även tacka alla andra inblandade parter som har bidragit med korrekturläsning av denna 
uppsats. 
 
 
 
Borås, maj 2008 
 
 
 
 
        __________________________        ___________________________ 

Therese Rydén   Sofie Larsson 
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Svensk titel: Avskaffande av revisionsplikten – Hur förbereder sig revisionsbyråerna? 
 
Engelsk titel: The abolition of the statutory auditing – How do the auditing bureaus prepare 
themselves?  
 
Utgivningsår: 2008 
 
Författare: Therese Rydén och Sofie Larsson 
 
Handledare: Jürgen Claussen 
 
Abstract 
 
In April 2008 the second part of the three-part consideration “The inquiry about auditors and 
auditing” was published. In the second part consideration that has been giving the name “The 
removal of the compulsory auditing claim”, the commission suggests that more than 96 % of all 
Swedish corporations will not be forced to follow the compulsory auditing regulation after June 
2010. The investigation has its base in a harmonization process which is taking place in the EU to 
equalize the auditing for corporations between the member countries of EU. The change that is 
proposed will involve a great amount of participants in the markets but we have chosen to focus 
our report on how the auditing bureaus will be affected.  
 
Our purpose is to chart and document how the following change implies the auditing bureaus and 
how they will change their organization. To obtain our purpose we have chosen to use a 
qualitative method and carried out interviews with five auditors from different auditing bureaus 
with different sizes and geographical locations. The interviews have provided us with a 
fundamental knowledge of how the auditors within the industry are looking at the change and 
what plans they have towards the future. 
 
The conclusion based on our analyses is that the accounting industry is positive to an abolishment 
of the statutory auditing.  When the auditing tasks will decrease in the future some of the auditors 
will devolve into other services instead. There will be a reorganization in the industry and the 
auditing bureaus are presently planning which services than can be offered in the future. The 
survey has also revealed that the core function competence and the social capability will be much 
more important in the future for those people that are working in the auditing industry. 
 
The paper will be in Swedish.  
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Sammanfattning 
 
I april 2008 presenterades det andra delbetänkandet av tre som ingår i utredningen ”Utredningen 
om revisorer och revision”. I det andra delbetänkandet, som har fått namnet ”Avskaffande av 
revisionsplikten”, föreslår utredningen att över 96 % av alla aktiebolag i Sverige inte kommer att 
omfattas av den lagstadgade revisionsplikten efter juni 2010. Utredningen har sin grund i en 
harmoniseringsprocess som pågår inom EU för att likställa revisionen för företagen mellan 
medlemsländerna. Den förändring som föreslås kommer att beröra många aktörer på marknaden 
men vi har valt att i vår studie avgränsa oss till hur revisionsbyråerna kommer att påverkas.  
 
Vårt syfte är att kartlägga och dokumentera vad den kommande förändringen innebär för 
revisionsbyråerna och hur de kommer att förändra sin organisation. För att uppnå vårt syfte har vi 
valt att använda oss utav en kvalitativ metod och genomfört intervjuer med fem revisorer på olika 
revisionsbyråer av varierande storlek och verksamhetsort. Intervjuerna har givit oss en förståelse 
över hur revisorer inom branschen ser på förändringen och vad de har för planer inför framtiden.  
 
De slutsatser vi har kommit fram till genom vår analys är att revisionsbranschen är positiv till ett 
avskaffande av revisionsplikten. När revisionsuppdragen blir färre i framtiden kommer flertalet 
av dagens revisorer att övergå till att utföra andra tjänster istället. Det kommer att ske en 
omstrukturering i branschen och revisionsbyråerna planerar i dagsläget vilka tjänster som kan 
erbjudas i framtiden. Undersökningen har även visat att spetskompetensen och den sociala 
förmågan kommer bli mer viktig i framtiden hos de personer som arbetar inom 
revisionsbranschen.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nyckelord: Revisionsplikt, förändringar, revisionsbyråer, små aktiebolag 
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Förkortningslista 
 
EG – Europeiska Gemenskapen 
 
EU – Europeiska Unionen 
 
FAR SRS – En branschorganisation för revisorer och rådgivare  
 
IAASB – International Auditing and Assurance Standards Board 
 
IFAC – International Federation of Accountants 
 
ISA – International Standards on Auditing 
 
RS – Revisionsstandard i Sverige 
 
SRF – Sverige Redovisningskonsulters Förbund 
 
 
 
 
 
Definitioner 
 
Små aktiebolag – Enligt Aktiebolagslagen är små aktiebolag bolag med mindre än 50 anställda, 
25 miljoner i omsättning och 50 miljoner i balansomslutning. Vi använder oss dock av begreppet 
för att klassificera vilka bolag som i framtiden inte kommer att omfattas av revisionsplikten. 
 
50/25/50 bolag – Enligt Aktiebolagslagen företag som överstiger mer än ett av följande kriterier: 
50 anställda, 25 miljoner kronor i balansomslutning eller 50 miljoner kronor i nettoomsättning. 
 
Stor revisionsbyrå – Vi definierar en stor revisionsbyrå som en byrå som finns representerad 
över hela Sverige och även utomlands. 
 
Medelstor revisionsbyrå – Vi definierar en medelstor revisionsbyrå som en byrå med cirka 25 
anställda. 
 
Mindre revisionsbyrå – Vi definierar en mindre revisionsbyrå som en byrå med cirka 10 
anställda 
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1 Inledning 
 
 
Uppsatsen inleds med en problembakgrund. Bakgrunden leder fram till en problemdiskussion 
som mynnar ut till ett forskningsproblem med tillhörande forskningsfrågor. Vidare 
presenteras syftet med uppsatsen samt de avgränsningar som är gjorda inför studien. 
 
 

1.1 Problembakgrund 
 
Den 1 juli 1995 blev Sverige medlem i EU. I och med inträdet i unionen har den svenska 
lagstiftningen anpassats till EU:s direktiv. För revisionspliktens del innebar det främst att 
lagstiftningen kopplad till revisionen anpassades till det åttonde bolagsrättsliga direktivet. 
Lagen om revisorer trädde i kraft 1995 men ersattes 2002 med den nu gällande revisorslagen. 
1995 var dessutom det år som Revisorsnämnden grundades, vilket är den statliga myndighet 
som ansvarar för prövning och tillsyn av de kvalificerade revisorerna.  (SOU 2007:56) 
 
1995 inleddes en harmoniseringsprocess inom EU gällande den lagstadgade revisionen. 
Direktivet 2006/43/EG, som antogs i april 2006, är en del i denna harmoniseringsprocess. 
Direktivet är en ersättning av det gamla åttonde bolagsrättsliga direktivet. Bakgrund till 
ersättningen har bland annat varit de skandaler som skedde i företagen Enron och WorldCom. 
Med skandalerna som utgångspunkt har syftet med direktivet varit att förbättra säkerheten för 
investeringar och stärka aktieägarnas rättigheter. Målet är att konsumenter och investerare ska 
återfå sitt förtroende på marknaden (SOU 2007:56). 
 
I samband med den harmoniseringsprocess som pågår i EU har det under en länge tid pågått 
en diskussion angående ett avskaffande av revisionsplikten för små företag i Sverige. För 
nästan tio år sedan bedömde den dåvarande regeringen i propositionen 1997/98:99 att 
”revisionsplikten bör bestå för alla aktiebolag” (Prop 1997/98:99).  
 
Ett av argumenten för ett avskaffande av revisionsplikten i den utredningen var att revisionen 
innebar en tung kostnad för de små aktiebolagen. Dock ansåg regeringen att 
revisionskostnaden inte var en tillräcklig stort belastning i jämförelse med det värde som 
revisionen för med sig. Ett värde dels för företagets intressenter men även för risken för 
ekonomisk brottslighet vid ett avskaffande (Prop 1997/98:99). 
 
I Sverige pågår i dagsläget en ny utredning om hur den svenska lagstiftningen ska anpassas 
till det nya åttonde bolagsrättsliga direktivet. Enligt kommittédirektivet Dir. 2006:96 ska 
utredningen  
 
”…utarbeta de författningsförslag som behövs för att anpassa svensk lagstiftning till 
EG-direktivet när det gäller bl.a.  

• kravet på revisionsutskott i företag av allmänt intresse,  
• revisorns oberoende i förhållande till revisionsklienten,  
• införandet av en enhetlig revisionsstandard för hela EU, och  
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• samverkan mellan Revisorsnämnden och tillsynsorgan i andra medlemsstater.” (Dir. 
2006:128) 

 
I samband med regeringsskiftet under hösten 2006 gav den nya regeringen den 14:e december 
ut ett tilläggsdirektiv. Enligt tilläggsdirektivet ska utredaren även behandla följande: 
 

• ”föreslå de ändringar i regelverket som krävs för att ta bort revisionsplikten för de 
små företagen,  

• ta ställning till vilka företag som skall omfattas av förändringen,  
• överväga om en inskränkning av revisionsplikten behöver kombineras med andra 

åtgärder som förebygger överträdelser av t.ex. skatte- och redovisningsregler och i så 
fall föreslå de åtgärder som behövs,  

• utarbeta nödvändiga författningsförslag,  
• allsidigt belysa konsekvenserna av författningsförslagen, och  
• särskilt uppmärksamma situationen i de övriga nordiska länderna.” (Dir. 2006:128) 

 
Dessa direktiv har resulterat i ”Utredningen om revisorer och revision”. Utredningen ska 
redovisas i tre delbetänkanden varav det första, som presenterade vilka lagändringar som 
behövs förändras för att genomföra EG-direktivet, presenterades i september 2007 
(Dir. 2006:128).  
 
I början på april 2008 kom det andra delbetänkande ut som behandlar de punkter som 
presenterades i tilläggsdirektivet. Utredaren kom fram till att de gränsvärdena som finns 
angivna i det fjärde EG-direktivet bör tillämpas i Sverige. Dessa gränsvärden är omräknat till 
svenska kronor: 41,5 miljoner kronor i balansomslutning, 83 miljoner kronor i 
nettoomsättning och 50 stycken anställda. Utredningen i sin helhet kommer att redovisas 
senast den 10 september 2008. (SOU 2008:32) 
 
Det är utredningens andra delbetänkande ”Avskaffande av revisionsplikten för små företag 
(SOU 2008:32)” som ligger till grund för vår vidare problemdiskussion och 
forskningsproblem. 
 

1.2 Problemdiskussion 
 
Under 1980-talet infördes att alla aktiebolag i Sverige skulle granskas av en godkänd eller 
auktoriserad revisor, vilket framkommer i Aktiebolagslagen nionde kapitel. I och med att 
företag enligt lag ska granskas av revisorer, har det inneburit att revisionsbyråerna inte har 
behövt anstränga sig för att få kunder. Kunderna har automatiskt sökt upp revisionsbyråerna.  
 
Med de gränsvärden som presenterades i delbetänkandet i början av april 2008 innebär det att 
av de 330 000 aktiebolag som idag har revision kommer endast 10 000 aktiebolag ha 
revisionsplikt i framtiden. För övriga aktiebolag blir det frivilligt (SOU 2008:32). Vi ser ett 
kommande problem för revisorerna och deras byråer i och med avskaffandet av 
revisionsplikten. Idag finns det cirka 4 100 revisorer (RN, 2008) och 1 802 registrerade 
revisionsbyråer (SCB, 2008). Om då över 96 % inte längre behöver ha den lagstadgade 
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revisionen (SOU 2008:32), vad kommer hända med revisionsbyråerna och hur förbereder de 
sig inför avskaffandet av revisionsplikten? 
 

1.3 Problemformulering 
 
Med ovanstående problembakgrund och problemdiskussion har vårt forskningsproblem 
formulerats. Vilket lyder:  
 

Vilka konsekvenser får avskaffandet av revisionsplikten för revisionsbyråerna och hur 
förbereder de sig inför förändringen? 

 
För att besvara vårt forskningsproblem har vi haft följande forskningsfrågor till hjälp: 

 
• Vad tycker revisorerna om att revisionsplikten avskaffas? 
• Kommer utbud av tjänster och dess prissättning att förändras? 
• Kommer rekryteringsbehovet och rekryteringskriterierna att förändras? 
• Finns det skillnader i hur revisionsbyråerna förbereder sig inför förändringen 

beroende på storlek av byrå och hur stor stad de har kontor i? 
 

1.4 Syfte 
 
Syftet är att kartlägga och dokumentera vad den kommande förändringen med 
revisionsplikten kommer att betyda för revisionsbyråerna. Vidare är syftet att se på hur 
revisionsbyråerna kommer att förändra sin verksamhet i och med att revisionsplikten 
avskaffas. Vårt syfte är även att ta reda på om det skiljer sig i hur revisionsbyråer i olika 
städer med olika storlekar ser på förändringen och hur de förbereder sig inför den. Då 
avskaffandet av revisionsplikten är ett högaktuellt ämne där ingen riktigt vet vad förändringen 
kommer att få för konsekvenser vore det intressant att kunna bidra med ett troligt utfall om 
hur det kan kommat att se ut i framtiden inom revisionsbranschen.  
 

1.5 Avgränsning 
 
I vår uppsats har vi angränsat oss till att undersöka vad revisionsbyråerna har för tankar kring 
revisionspliktens avskaffande. Vi har valt att avgränsa oss till vad som kommer att hända 
inom revisionsbranschen i Sverige, vilka förändringar som kommer att ske och hur 
revisorerna förbereder sig inför förändringen. Revisionsbyråerna ställs inför många 
förändringar i och med avskaffandet av revisionsplikten. Vi har avgränsat oss och undersökt 
hur revisionsbyråernas tjänster kommer förändras och om prissättningen på tjänster inom 
branschen kommer att påverkas. Vi har även undersökt vilka utbildningskrav som ställs för 
nyanställning framöver samt om rekryteringsbehovet kommer att påverkas i framtiden.  
 
Vid val av respondenter har vi valt att avgränsa oss till Boråsområdet men har även gjort en 
avstickare till Göteborg och en till Lidköping. Revisionsbyråerna i Borås och Göteborg har vi 
fått kontakt med genom olika aktiviteter på Högskolan i Borås. Vår avstickare till 
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revisionsbyrån i Lidköping har sin grund i en sedan tidigare personlig kontakt. På grund av 
den tid vi har att skriva denna uppsats har vi avgränsat oss till att endast ha fem olika 
respondenter. Uppsatsen hade blivit allt för omfattande om fler respondenter varit delaktiga. 
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2 Metod 
 
 
I det här kapitlet kommer vi att redogöra för vilka ställningstagande som är gjorda vid 
genomförande av studien. Här kommer det vetenskapliga förhållningssätt, det vetenskapliga 
angreppssätt och vilken forskningsansats som studien utgår ifrån. Vidare görs även en 
presentation över vårt empiriska urval och vilken datainsamling som har använts och 
avslutar med giltighetsanspråk. 
 
 

2.1 Vetenskapligt förhållningssätt 
 
Det finns idag ett antal olika vetenskapsteoretiska skolbildningar. De två vanligaste är 
positivismen och hermeneutiken, vilket den första vill söka förklaring medan den andra vill 
söka förståelse. När det handlar om samhällets natur har positivisten en objektiv syn medan 
hermeneutikern har en subjektiv syn. Positivisterna vill hålla subjektet fritt från forskarens 
egna värderingar medan hermeneutikerna menar att det inte är möjligt. Målet inom det 
positivistiska synsättet är att avbilda sitt forskningssubjekt medan hermeneutikern vill tolka. 
Positivistens och hermeneutikerns synsätt avspeglar sig även på deras förhållningssätt till 
helheten och de enskilda delarna. Positivisten anser att helheten ska brytas ner i mindre delar 
för att sedan studera delarna var för sig. Hermeneutikern anser istället att delarna måste sättas 
ihop i sitt sammanhang (Johansson Lindfors, 1993).  
 
Vi kommer att ha ett hermeneutiskt synsätt på vår uppsats, ett tolkande synsätt. Vi vill utifrån 
den redan existerande teorin med hjälp av vår empiri försöka förklara hur revisionsbyråerna 
kommer att påverkas i framtiden. För att ytterligare förstärka vårt hermeneutiska synsätt är, 
som tidigare presenterats, vårt syfte med uppsatsen inte att försöka förklara utan skapa 
förståelse för vad som kommer att hända med revisionsbolagen i framtiden.  
 

2.1.1 Ontologiskt förhållningssätt 
 
Ontologi handlar om läran om varandet. Det innefattar vad som verkligen existerar och vad 
som existerar av sig själv. Verklighetsuppfattning är ett viktigt begrepp1. 
 
I det ontologiska förhållningssättet finns det två skilda sätt att se på verkligheten. Det 
idealistiska förhållningssättet, som stämmer överens med vår syn på revisionens existens, 
innebär att allt som existerar är beroende av människan och att det är människan som har 
skapat allt2. 
 
Vi anser att revision är människans påfund. Hade människan inte funnits och utvecklat allt 
som har med bolag att göra och kontrollen av dessa, hade inte fenomenet revision existerat.  

                                                 
1, 2  Föreläsningsanteckningar utgivna av Bassim Makloufi, Metodologi & forskningsmetodik, 2008-01-28 
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Den andra synen är det realistiska förhållningssättet. Förhållningssättet innebär att allt 
observerbart är verklighet. Realisterna menar att om vi kan se det så finns det. De säger att 
den objektiva verkligheten existerar utan att människan har skapat det3. Vi delar inte det 
synsätt som realisterna har i vårat ontologiska förhållningssätt.  
 

2.1.2 Epistemologiskt förhållningssätt 
 
Epistemologi handlar om kunskapsuppfattning och kunskapsteori. I det epistemologiska 
förhållningssättet finns det två sidor. Den ena sidan är det rationalistiska förhållningssättet 
vilket innebär att kunskap baseras på människans förnuft och egna tänkande. Kunskap skulle 
kunna kallas för ”självklarheter”. Den andra sidan av det epistemologiska förhållningssättet är 
ett empiriskt synsätt. Det innebär att kunskap baseras på sinneserfarenheter och det är upp till 
varje människa att bestämma vad kunskap är för dem.4  
 
När det gäller vårt epistemologiska förhållningssätt är vi rationalistiska. Då vi vet att det sker 
en förändring inom revisionsområdet menar vi att inblandade intressenter även kommer 
påverkas. Utan att kunna se förändringen baserar vi våra antaganden utifrån ett logiskt 
tänkande vilket det rationalistiska förhållningssättet bygger på.  
 

2.2 Vetenskapligt angreppssätt 
 
Inom samhällsvetenskapen finns det två olika metodiska angreppssätt, det kvalitativa och det 
kvantitativt angreppssätten. Den huvudsakliga skillnaden mellan angreppssätten är hur siffror 
och statistik används. Vilket angreppssätt som kan tillämpas beror på hur forskningsproblemet 
är uppställt. Dock är det inget som talar emot att både kvalitativ och kvantitativ metod 
används i samma forskningsprojekt (Holme & Solvang, 1997). 
 
Huvudsyftet med den kvalitativa metoden är att få en djupare förståelse för det problem som 
studeras genom att på olika sätt samla in information. Insamling av information sker oftast i 
nära koppling till den källa som förser forskaren med information. Oftast innebär det att 
informationen samlas in genom personliga möten med respondenterna och är oftast inte 
formaliserade. Fördelen med kvalitativa intervjuer är att intervjuerna oftast är som ett vanligt 
samtal och att det är den metod där forskaren har minst påverkan på resultatet genom att 
endast ge respondenterna ramarna för samtalet. Självklart måste forskaren ändå se till att få ut 
den information som vederbörande behöver genom att ställa olika frågor (Holme & Solvang, 
1997). 
 
Den kvantitativa metoden är mer strukturerad och formaliserad jämfört med den kvalitativa 
metoden. För att tillämpa kvantitativ metod används vanligtvis olika former av frågeformulär 
och enkäter. Det är forskaren som har kontrollen över vilken information som kommer ut av 
de kvantitativa undersökningarna. Metoden avgör även vilka svar som är tänkbara. Den 
kvantitativa metoden genomförs genom ett selektivt urval av respondenter. Forskaren håller 

 
3, 4Föreläsningsanteckningar utgivna av Bassim Makloufi, Metodologi & forskningsmetodik, 2008-01-28 
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ett avstånd och endast observerar sin insamlade information och är inte själv en del av 
materialet. Kontrollen och avståndet är kriterier som är nödvändiga för att kunna genomföra 
formaliserade analyser, göra jämförelser och för att pröva om resultatet kan användas på alla 
de områden som forskningsproblemet innefattar. Statistiska mätmetoder har en viktig roll för 
analysen av kvantitativ information (Holme & Solvang, 1997).  
 
För att kunna besvara vårt forskningsproblem på bästa sätt har vi använt oss utav den 
kvalitativa metoden. Då den kvalitativa metoden ger mer utrymme för diskussion, än vad den 
kvantitativa metoden ger, kan problemområden som vi inte har tänkt på komma fram. 
Nackdelen med att välja den kvalitativa metoden är att de fem respondenter som vi genomfört 
intervjuer med inte kan representera revisionsbranschen. Deras åsikter ger dock indikationer 
på hur det ser ut inom branschen.  
 

2.3 Forskningsansats 
 
Kunskap kan produceras utifrån två sätt. Det ena sättet kallas deduktion och bygger på att 
kunskap bildas från den idag befintliga teorin för att sluta i empirin. Det andra sättet kallas för 
induktion och bygger på att kunskap bildas från empirin och blir fastställda teorier 
(Andersson, 1998).  
 
Positivismens huvudsakliga mål är att uppnå förklaringar om den objektiva verkligheten. För 
att uppnå målet används oftast avbildningar av verkligheten som skapas utifrån teorin. Dessa 
avbildningar ska sedan kunna fungera i den empiriska verkligheten. Därför är deduktion den 
mest förekommande forskningsansatsen inom positivismen (Johansson Lindfors, 1993).  
 
Den hermeneutiska forskaren använder sig vanligtvis av induktion och på så sätt försöka 
skapa olika teorier med hjälp av olika samband i den observerbara verkligheten. Dessa teorier 
skapas genom att löpande tolkningar och omtolkningar görs av de observerade sambanden 
och på så sätt skapar en helhet samtidigt som forskarens kunskap blir allt större. Det främsta 
redskapet som forskaren kan använda för att skapa teori utifrån empirin är tolkning 
(Johansson Lindfors, 1993).  
 
Till de två sätten att producera kunskap kan det även läggas till abduktion. Abduktion utgörs 
av en växelverkan mellan deduktion och induktion. Kopplingar görs löpande under 
skrivprocessen till både teorin och empirin. Även valet av var forskningsprocessen inleds 
styrs utav forskarens vetenskapliga förhållningssätt. Den hermeneutiske forskaren startar 
oftast i teorin för att via empirin sluta i teorin igen. Den positivistiske forskaren däremot 
börjar vanligtvis i empirin för att via teorin avsluta i empirin igen (Johansson Lindfors, 1993).  
 
Vi har använt oss utav abduktion i vår uppsats. Då vår uppsats behandlar ett ämne som är 
under omarbetning började vi i den teori som vi har funnit för att sedan gå över till empirin i 
form av våra intervjuer. Under arbetets gång har vi haft en växelverkan där emellan. Då vårt 
mål med denna uppsats har varit att få en förståelse över hur revisionsbyråerna påverkas av 
den slopade revisionsplikten har vi avslutat med en återkoppling till teorin. 
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2.4 Urval 
 
Vi tror att den lilla revisionsbyrån kommer att påverkas mer av förändringen än vad de stora 
koncernerna kommer att göra. Även var de bedriver sin verksamhet tror vi har betydelse inför 
den kommande förändringen. För att belysa antagandet och för att få olika perspektiv på 
ämnet har vi intervjuat fem revisorer på lika många revisionsbolag. Våra respondenter arbetar 
idag på bolag av varierande storlek, allt från ett fåtal anställda till stora världsledande 
koncerner med tusentals anställda runt om i hela världen. Dessa bolag skiljer sig även när det 
gäller var de bedriver sin verksamhet. 
 
Vår första respondent heter Fredrik och arbetar på en medelstor revisionsbyrå i Göteborg. 
Revisionsbyrån vill vara anonym i uppsatsen och därav gör vi ingen vidare presentation av 
byrån. 
 
Nästa respondent heter Anders Bryngelsson, godkänd revisor på Öhrlings 
PricewaterhouseCoopers. Företaget finns representerat i 150 länder med totalt 146 000 
anställda. Öhrlings PricewaterhouseCoopers är den ledande revisionsbyrån i Sverige med 
3 100 medarbetare på 125 kontor runt om i Sverige. På kontoret i Borås där Anders arbetar 
finns 31 medarbetare (Öhrlings PricewaterhouseCoopers, 2008).  
 
På Helgusgruppen Revisionsbyrå AB i Borås jobbar vår tredje respondent Kent Iveling, 
godkänd revisor. Helgusgruppen är en av Västsveriges större fristående revisionsbyråer och 
har cirka 20 anställda (Helgusgruppen Revisionsbyrå AB, 2008). 
 
Nästa respondent heter Thomas Bohlin och är auktoriserad revisor på KMPG i Borås. KPMG 
finns i 145 länder med totalt 123 000 anställda. I Sverige finns det 1 500 medarbetare på 60 
kontor runt om i Sverige (KPMG, 2008). 
 
Pär-Anders Danielsson, vår sista respondent, är godkänd revisor och delägare i Haga 
Revision. Företaget startades 1990 i Lidköping och har i dagsläget 9 anställda5. 
 

2.5 Datainsamling 
 
För att samla in vår empiri har vi använt oss utav primärdata.  
 
När en författare använder sig av redan befintlig information kallas det för sekundärdata. Att 
använda sig av sekundärdata kan ibland skapa problem vad gäller rätt information vid rätt 
tillfälle men även när det gäller begreppsvaliditet och reliabilitet. Problem kan uppstå då den 
sekundära informationen är insamlad med bakgrund att användas till annat ändamål än vad 
författaren ska använda informationen till (Johansson Lindfors, 1993).  
 

 
5 Intervju med Pär-Anders Danielsson, Haga Revision, den 21 april 2008 
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När det gäller primärdata så har forskaren själv samlat in nödvändig fakta för att besvara sitt 
forskningsproblem. Informationen är då anpassad för det specifika ändamålet som forskare 
ska använda informationen till (Andersson, 1998). 
 
Våra primärdata har samlats in genom personliga intervjuer med respektive respondent, så 
kallade djupintervjuer. Det är den metod som vi har ansett varit mest lämpad för att 
införskaffa det empiriska materialet till vår uppsats. De personliga intervjuerna har 
genomförts på plats hos respektive respondent. Vi har ställt samma frågor till alla 
respondenter som de sedan har pratat fritt utifrån. Alla intervjuer, förutom intervjun med Kent 
på Helgusgruppen, har spelats in och transkriberats vilket resulterade i åtta till tolv 
A4-textsidor per intervju. Kent föreslog att vi inte skulle spela in intervjun med honom då han 
i så fall skulle bli mer återhållsam med information. Intervjuerna som presenteras i kapitel 4 
Resultat av den empiriska undersökningen har sammanfattats utifrån de sammanställningar 
som gjorts. För att inte det ska ha blivit några misstolkningar av vad respondenterna har sagt 
har respektive revisor fått läsa igenom sitt bidrag till uppsatsen. 
 

2.6 Giltighetsanspråk 
 
Giltighetsanspråk innefattar begreppen validitet och reliabilitet. Dessa två begrepp är mått på 
hur relevant respektive tillförlitlig den insamlade informationen är (Andersen, 1998). 
 

2.6.1 Validitet 
 
Validitet är ett mått på hur bra eller relevant fakta som har samlats in för att kunna mäta det 
som forskaren vill ha reda på. För att kunna bestämma om den data som samlats in är bra får 
forskaren ibland användas sig av sitt sunda förnuft, så kallad face validity. Ibland räcker inte 
sunt förnuft till för att bestämma validiteten utan ibland måste flera tester genomföras för att 
säkerställa informationens giltighet (Johannessen och Tufte, 2003).  
 
De frågor vi har ställt till respondenterna har varit väldigt öppna som de har kunnat prata fritt 
utifrån. För att de skulle kunna förbereda sig inför vår intervju har vi skickat ut frågorna i 
förväg. Då frågorna har varit öppna har det lett till att respondenterna själva har fått prata 
kring frågorna och på så sätt givit oss en helhetsbild över deras situation inom vårt 
problemområde.  
 
För att få en så hög validitet som möjligt har vi kontaktat personer på byråerna som är insatta i 
vårt problemområde. De personer vi har träffat har antingen varit delägare i byrån och/eller 
suttit med i en utvecklingsgrupp på byrån. Därav anser vi att de har varit väl insatta i ämnet 
och givit oss relevant information. 
 

2.6.2 Reliabilitet 
 
Reliabilitet är ett mått på hur väl forskaren har mätt det han eller hon hade som avsikt att 
mäta. Med det menas om informationen är tillförlitlig. Undersökningens data, vilka data som 
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används, vilket insamlingssätt som används och bearbetningen av data är faktorer som 
påverkar reliabiliteten (Johannessen och Tufte, 2003).   

 
Då det inte finns ett exakt svar på vad som kommer att ske i framtiden med revisionen av små 
aktiebolag har vi svårt att verifiera om det som våra respondenter har sagt är sant. Dock 
grundade sig inte våra intervjufrågor på att få reda på fakta utan på vad respondenterna 
förväntar sig kommer att hända i framtiden och vad de gör för att förbereda sig. Då vi 
genomförde intervjuerna med fem olika personer som arbetar på olika revisionsbyråer av 
varierande storlek har vi fått reda på liknande information av alla respondenterna. Dock har de 
olika byråerna haft olika infallsvinklar beroende på storleken och placeringen av 
revisionsbyrån. Vi anser därför att den informationen som vi har fått fram med hjälp av våra 
respondenter är tillförlitlig.   
 
I och med att vi ställt samma frågor till alla respondenter har det varit lättare att se likheter 
och skillnader när vi har gjort vår analys och därmed blir analysen mer tillförlitlig.  
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3 Teoretisk referensram 
 
 
Kapitlet inleds med en historisk överblick för att sedan presentera hur förhållandena ser ut 
idag för revisorerna och vilka som har nytta av revisionen. Vidare görs även en mer ingående 
sammanfattning av den utredning som ligger till grund för studien. Som avslutning har vi med 
utbud- och efterfrågemodellen för att se hur priset kan påverkas.  
 
 

3.1 Historisk överblick 
 
Revision är ett fenomen som är i ständig förändring. I den svenska lagstiftningen dök 
fenomenet upp för första gången år 1895. I 1895 års Lag om aktiebolag reglerades det att alla 
aktiebolag skulle utse minst en revisor. Revisorns uppgift var att granska bolagets 
räkenskaper samt styrelsens förvaltning. Valet av revisor fick max avses en tvåårsperiod. Det 
fanns dock inga kompetenskrav på den person som utsågs till revisor (SFS 1895:65). 1912 
auktoriserade Stockholms handelskammare de första yrkesrevisorerna och några år senare 
började även andra handelskamrar runt om i Sverige att auktorisera revisorer. 1930 började 
handelskamrarna även att godkänna granskningsmän som fick tillåtelse att utföra 
revisionsuppdrag (SOU 2008:32). 
 
Det var dock först år 1944 som det infördes krav på att revisorn skulle vara auktoriserad. Det 
gällde då bolag som hade obligationer som var noterade på fondbörsen i Sverige eller bolag 
som hade ett aktiekapital om minst två miljoner kronor. Även aktieägare med tillsammans 
minst en tiondel av aktiekapitalet kunde kräva att revisorn skulle vara auktoriserad eller att 
granskningen utfördes av en godkänd granskningsman.  Kravet på revisorn kunde även 
skrivas in i bolagsordningen. I de övriga bolagen räckte det med att revisorn hade erfarenhet 
kring bokföring och de ekonomiska förhållandena som fördes i bolaget. Om aktiekapitalet 
däremot översteg 500 000 kronor skulle bolagsstämman utse minst två revisorer (SFS 
1944:705).  
 
1971 presenterades ett betänkande från aktiebolagsutredningen om en omarbetning av den 
dåvarande befintliga lagstiftningen från 1944. Grunden till utredningen var ett beslut om att 
försöka skapa en mer jämlikhet inom Aktiebolagslagstiftningen hos de nordiska länderna. Ett 
liknande försök pågick även under 1930-talet men blev avbrutet av andra världskriget. I 
betänkandet presenterades även ett lagförslag om vilka som skulle behöva auktoriserade eller 
godkända revisorer. De hade under utredningens gång kommit fram till att det inte fanns ett 
tillräcklig stort antal auktoriserade och godkända revisorer för att införa revisionsplikt för 
samtliga aktiebolag. Utredaren menade att de mindre aktiebolagen vars affärsförhållanden var 
relativt enkla endast behövde granskas av en revisor som inte var auktoriserad eller godkänd. 
Utredaren menade även att ett krav om att de mindre aktiebolagen skulle behöva granskas av 
kvalificerade revisorer skulle innebära onödiga kostnader för bolagen (SOU 1971:15).  
 
I 1975 års Aktiebolagslag infördes ett krav på att de företag som hade mer än en miljon 
kronor i bundet eget kapital hade skyldighet att ha minst en auktoriserad eller godkänd 
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revisor. Om bolagets tillgångar för de två senaste räkenskapsåren hade ett nettovärde som 
översteg 1 000 gånger basbeloppet eller hade fler än 200 anställda krävdes att revisor som 
hade huvudansvaret var auktoriserad. Kravet på kvalificerad revisor gällde även bolag vars 
aktier eller skuldebrev var noterade (SFS 1975:1385). I 1975 års Aktiebolagslag har begreppet 
godkänd granskningsman ersattes med godkänd revisor (SOU 2008:32). 
 
Under 1970-talet pågick en debatt om ekonomisk brottslighet och om revisorns insatser kunde 
motverka den ekonomiska brottligheten. Debatten ledde till en diskussion om att alla 
aktiebolag skulle bli skyldiga att ha minst en kvalificerad revisor. I en proposition från slutet 
av 1970-talet nämndes att det var de mindre bolag som var mest utsatta när det gällde 
ekonomisk brottslighet. En effektiv och sakkunnig revision skulle vara till fördel i dessa bolag 
för att förhindra och motverka denna typ av brottslighet. Dock kvarstod problemet om att det 
inte fanns tillräckligt många kvalificerade revisorer. I början av 1980-talet gjordes 
bedömningen att problemet med för få revisorer inte fanns kvar. 1983 infördes att alla 
nybildade aktiebolag skulle ha minst en kvalificerad revisor. För de äldre bolagen gällde 
denna regel från och med första bolagsstämman som hålls efter år 1987 (SOU 2008:32).  
 
Under 1990-talet inleddes en ny diskussion om den ekonomiska brottsligheten. Regeringen 
menade att revisorn är den utomstående som har bäst insyn i företaget och är därav viktig vid 
bekämpandet av brottsligheten inom företagen. 1999 blev revisorn skyldig enligt lag att 
anmäla till åklagare och lämna sitt uppdrag om det förekom vissa typer av ekonomisk 
brottslighet i företaget (SOU 2008:32). 
 

3.2 Lagar och regler som styr revision och revisorns arbete idag 
 
I dagsläget finns det en uppsjö av olika lagar, regler och rekommendationer som styr hur 
revisorn och revisionen ska utföras. Det är inte endast svenska lagar och regler som styr vår 
svenska revision utav även direktiv och rekommendationer ifrån EG. Dessa bestämmelser 
finner vi i: 
 

• Atiebolagslagen 
• Lagen om ekonomiska föreningar  
• Årsredovisningslagen  
• Bokföringslagen  
• Revisionslagen  
• Revisorslagen  
• Revisorsförordningen  
• Revisorsnämndens föreskrifter  
• FAR:s yrkesetiska regler  
• FAR:s revisionsrekommendationer 

• FAR:s uttalanden i revisionsfrågor  
• RS Revisionsstandard i Sverige  
• EG:s bolagsrättsliga direktiv 

nummer fyra, sju, åtta och elva  
• EG:s rekommendation om 

revisorns oberoende  
• EG:s rekommendation om 

kvalitetskontroll 

(FAR, 2006) 

3.2.1 EG´s bolagsrättsliga direktiv  
 
EG har tagit fram ett antal olika direktiv som vi i Sverige ska rätta oss efter när det gäller 
redovisning och revision. Det åttonde direktivet handlar främst om revision medan det fjärde, 
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sjunde och elfte bolagsrättsliga direktiven tar upp lite om revisionsplikten men behandlar 
mestadels redovisningsfrågor (FAR, 2006). 
 
Åttonde bolagsrättsliga direktivet 
1984 fastställdes det åttonde bolagsrättsliga direktivet 84/253/EEG. Direktivet handlade 
främst om vilka personer som fick utföra lagstadgad revision och hur de blev godkända. 
Direktivet har med tiden blivit inaktuellt och har nu ersatts med 2006/43/EG (KOM (2003) 
286 slutlig). Det nya åttonde direktivet kallas även för revisordirektivet (FAR, 2006). 
Bakgrunden till uppdateringen av direktivet har varit att skapa gemensamma regler inom EU. 
Denna harmoniseringsprocess ska utgöra minimikraven för den lagstadgade revisionen men 
att hårdare krav får tillämpas av respektive medlemsland (2006/43/EG).  
 
Det nya åttonde direktivet är ett mer heltäckande direktiv som innehåller tydliga principer 
som ska ligga till grund för all lagstadgad revision inom unionen. EU-kommissionen vill 
säkerställa att all lagstadgad revision utförs med hög kvalité. För att det ska uppnås ska alla 
revideringar göras utifrån internationella revisionsstandarder. En annan åtgärd för att 
upprätthålla hög kvalité är att ha regelbundna kontroller av revisorerna och se till att de 
upprätthåller sin kunskap. Kommissionen ger varje medlemsland till uppgift att utse en 
myndighet som ska utföra kvalitetskontrollen (2006/43/EG).  
 
Direktivet presenterar även rekommendationer på vilka krav som ska krävas för att bli 
godkänd eller auktoriserad revisor. Det är sedan upp till varje medlemsland att fastställa de 
nationella kraven för vad som krävs för att få utföra lagstadgad revision. Direktivet ger även 
möjlighet att undanta vissa företag från revisionsplikten. Vilka krav som gäller för att inte 
behöva ha revisionsplikt presenteras i det fjärde bolagsrättsliga direktivet (2006/43/EG). 
 
Fjärde bolagsrättsliga direktivet 
Det fjärde bolagsrättsliga direktivet kom till den 25 juli 1978 för att samordna de olika 
nationella bestämmelserna inom redovisning. Direktivet innehåller regler om hur årsbokslutet 
och förvaltningsberättelsen ska vara uppställda samt vad de ska innehålla. Det finns även 
bestämmelser angående vilka värderingsmetoder som ska användas och om hur 
offentliggörandet av dessa ska gå till. Reglerna i direktivet är främst till för aktiebolag och 
övriga bolag med ett begränsat ansvar. Syftet är att skydda bolagsmännen och tredje man. 
Bakgrunden för samordningen är att många företag idag bedriver sin verksamhet i mer än ett 
land och för att då kunna jämföra den ekonomiska informationen krävs lika regler länderna 
emellan. (78/660/EEG). 
 
Artikel 51 i det fjärde bolagsrättsliga direktivet behandlar frågan angående revisionsplikten. 
Det framgår att ett företags årsbokslut ska granskas av en eller flera personer som är 
kvalificerade att utföra revision enligt nationella bestämmelser. Det framgår även att EG:s 
medlemsländer får frångå bestämmelserna om revisionsplikten för företag som inte uppfyller 
mer än ett av de tre gränsvärden som framkommer i direktivet. Det första gränsvärdet är 50 
anställda (78/660/EEG). De två övriga gränsvärdena uppdateras löpande och är i dagsläget 
4 400 000 euro i balansomslutning och 8 800 000 euro i nettoomsättning (2006/46/EG).
 
Sjunde bolagsrättsliga direktivet 
Det sjunde bolagsrättsliga direktivet handlar om samordning av nationell lagstiftning 
angående årsbokslut för koncerner och fastställdes den 13 juni 1983. Det finns krav på en 
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jämförbarhet och en likvärdighet mellan de olika bolagen i samma koncern och på grund av 
det har direktivet skapats (83/349/EEG).  
 
Syftet med direktivet är att skydda de olika intressenterna till aktiebolag med ett begränsat 
ansvar. Det ökade skyddet innebär att åtminstone moderbolaget i en koncern ska upprätta en 
sammanställd redovisning och att dotterbolagen uppmanas att göra det. Dock kan det 
förekomma att moderbolag slipper kravet att upprätta sammanställd redovisning om delägarna 
och tredje man anses vara tillräckligt skyddade. Det framgår av artikel 37 i direktivet att 
företag som upprättar en sammanställd redovisning ska få denna granskad av en eller flera 
personer som enligt nationell lag anses kvalificerade (83/349/EEG).  
 
Elfte bolagsrättsliga direktivet 
EG:s bolagsrättsliga direktiv nummer elva kom till i december 1989 och innehåller krav 
gällande offentlighet. Direktivet riktar sig till filialer som har startat verksamhet i ett 
medlemsland men vars säte är i ett annat land. De första, fjärde, sjunde och åttonde direktivet 
är framtagna för att skapa en samordning mellan olika bolagsformer inom unionen men 
behandlar inte filialer. Direktivet ska ligga till grund för att likställa filialer med dotterbolag 
och se till att skyddet för aktieägare och tredje man blir likvärdiga. I direktivet står det även 
att filialer ska offentliggöra räkenskapshandlingar som har skapats, reviderat och 
offentliggjorts i det land som verksamheten bedrivs (89/666/EEG). 
 

3.2.2 RS Revisionsstandard i Sverige 
 
Sverige har sedan 2004 använt sig av RS som revisionsstandard. De RS som vi i Sverige 
använder oss utav överrensstämmer näst intill i sin helhet med ISA som är en internationell 
revisionsstandard utgiven av IAASB (Johansson, Häckner & Wallerstedt, 2005). Vår svenska 
RS har samma struktur och numrering som ISA. Dock har vissa ändringar, kommentarer eller 
hänvisningar gjorts för att passa svensk lagstiftning (FAR, 2007). 
 
Revisionsstandarden ska användas när revisorn utför revision av företagens årsredovisning, 
löpande bokföring och ledningens förvaltning. RS ska även användas vid revision av andra 
finansiella rapporter samt vid utförande av närliggande tjänster (FAR, 2007).  
 
RS består av grundläggande principer och viktiga tillvägagångssätt med förklaringar och 
kommentarer. De innehåller information om vilka uppgifter och vilket ansvar som revisorn 
har, hur planeringen av revisionsuppdrag ska gå till samt bestämmelser kring revisionsbevis 
och den interna kontrollen. Regler kring hur användningen av andras arbeten ska tillämpas 
och hur det slutgiltiga resultatet ska rapporteras finns även med bland dessa RS (FAR, 2007). 
 

3.2.3 Yrkestitlar 
 
Det finns många olika titlar på personer som arbetar med revision och redovisning. Bland 
annat auktoriserad revisor, godkänd revisor, internrevisor, miljörevisor, lekmannarevisor och 
auktoriserade redovisningskonsulter. Det är inte så många som vet skillnaden mellan dessa 
men det är endast auktoriserade eller godkända revisorer som får skriva på en 
revisionsberättelse för ett aktiebolag (FAR, 2006). En redovisningskonsult däremot är en 
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person som utför redovisningstjänster och andra tjänster inom ekonomi, skatter och 
administration (SRF Konsult, 2004). 
 
För att få kalla sig godkänd eller auktoriserad revisor finns det vissa krav som måste 
uppfyllas. Kraven är angivna i revisorslagen men utvecklas mer i revisorsförordningen och i 
Revisorsnämndens föreskrifter. (FAR, 2006) 
 
Godkänd revisor 
För att bli godkänd revisor krävs att personen i fråga avlagt en kandidatexamen med 
företagsekonomisk inriktning samt minst tre år av praktisk utbildning. Den praktiska 
utbildning ska särskilt omfatta revision av årsbokslut och koncernbokslut och ske under 
handledning av en godkänd eller auktoriserad revisor. Personen ska sedan avlägga ett prov 
som Revisorsnämnden tillhandahåller för att få revisorsexamen (SFS 2001:958). 
Revisorsexamen är till för att säkerställa att revisorn har de teoretiska kunskaper som krävs 
för att utföra lagstadgad revision och att dessa kunskaper ska kunna tillämpas i praktiken (SFS 
2005:5).  
 
Auktoriserad revisor 
För att bli auktoriserad revisor krävs en magisterexamen med ekonomisk inriktning och en 
genomgången praktisk utbildning på minst fem år. De tre första åren är den praktiska 
utbildningen samma som den för att bli godkänd revisor. De två övriga åren ska ske under 
handledning av en auktoriserad revisor och bestå av revision av företag som klassas som svåra 
att revidera (SFS 1995:665). När personen har genomgått dessa moment kan sedan ett prov 
avläggas för högre revisorsexamen. Efter godkänt prov utfärdar Revisorsnämnden titeln som 
auktoriserad revisor (SFS 2005:5). En person som har varit godkänd revisor under totalt sju år 
får avlägga provet för den högre revisorsexamen utan att de extra kraven som krävs för 
auktorisation är uppfyllda (SFS 2001:958). 
 
Internrevisor 
Internrevisorn är till skillnad från den externa revisorn anställd i det företaget som revisorn 
granskar. En internrevisor kan aldrig ersätta det arbete som en extern revisor gör utan är 
endast ett hjälpmedel för att internt kontrollera företagets verksamhet och effektivitet. Dock är 
det vanligt med ett nära samarbete mellan interna och externa revisorer. Det finns idag inga 
krav på vilken utbildning eller erfarenhet som en internrevisor ska ha. Det är däremot vanligt 
att internrevisorn har liknande utbildningsbakgrund och erfarenhet som de auktoriserade och 
godkända revisorerna har (FAR, 2006). 
 
Miljörevisor 
Miljörevisorn har till uppgift att granska företagets miljöarbete. Miljörevision finns inte 
reglerad i lag idag utan utförs endast på uppdrag av företagsledningen. Miljörevision kan 
göras av så väl externa som interna revisorer. Möjligheten för att bli certifierad miljörevisor 
finns om revisorns arbetar med certifiering av miljöledningssystem (FAR, 2006). 
 
Lekmannarevisor 
Vilka regler som en lekmannarevisor ska rätta sig efter finns i Aktiebolagslagens 10:e kapitel. 
(SFS 2005:551). Lekmannarevisorn jobbar främst med kommunala och kooperativa bolag. 
Lekmannarevisorn får inte skriva under den vanliga revisionsberättelsen utan ska presentera 
resultatet av sin granskning i en särskild rapport. För lekmannarevisorer gäller i princip 
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samma regler som för godkända och auktoriserade revisorer vad gäller tystnadsplikt, 
upplysningsplikt, jävs och skadeståndsregler (FAR, 2006).  
 
Auktoriserad redovisningskonsult 
Vilka krav som krävs för att bli auktoriserad redovisningskonsult varierar beroende på vilken 
organisation som utfärdar titeln. Idag utfärdar både FAR SRS och SRF titeln auktoriserad 
redovisningskonsult.  
 
För att få titeln av FAR SRS krävs att personen har en akademisk examen på minst 120 poäng 
med företagsekonomi som inriktning. Dessutom krävs minst fem års praktisk erfarenhet inom 
redovisningsområdet. Av dessa fem år ska minst tre ske på en redovisnings- eller 
revisionsbyrå. FAR SRS rekommenderar även att praktiken ska vara allsidig och bestå av 
redovisning, beskattning, moms, bolagsrätt, analys och värdering. Fram till utgången av 2010 
kommer även vissa övergångsregler att tillämpas som gör det lättare att bli auktoriserad 
redovisningskonsult. Dessa övergångsregler består i att personen antingen ska ha minst tio års 
erfarenhet inom redovisning varav minst fem år som extern rådgivare eller att personen är 
civilekonom med minst tre års erfarenhet som redovisningskonsult (IREV).   
 
För att SRF ska utfärda titeln krävs att personen uppfyller kravet för medlemskap. Som 
medlem tilldelas titeln auktoriserad redovisningskonsult med automatik. Kraven för att bli 
medlem består av att personen ska ha minst tre års praktisk erfarenhet av redovisning och 
företagsekonomisk rådgivning. Det betyder att personen ska ha goda kunskaper om lagar och 
regler gällande redovisning och beskattning. Den praktiska erfarenheten ska personen ha 
tillförskaffat sig på en redovisnings- eller revisionsbyrå. Personen ska dessutom ha genomfört 
SRF:s kurs Högre Redovisningsekonom eller gått tre terminer på en eftergymnasial utbildning 
och läst relevanta kurser för att sedan avlägga redovisningskonsultexamen hos SRF (SRF 
Konsult, 2006). 
 

3.2.4 Val av revisor 
 
I Aktiebolagslagens nionde kapitel står det beskrivet hur ett aktiebolag ska utse en revisor. 
Det är bolagsstämman som ska utse bolagets revisor. Revisorn ska då väljas på fyra år men 
kan väljas om. I 50/25/50 bolag kan samma revisor vara ansvarig revisor i max sju år. (SFS 
2005:551). Både revisorn och årsstämman kan ansöka om att avsätta revisorn i förväg om det 
är befogat. En anledning till att revisorn bör avgå från sitt uppdrag i förtid är att det kan ha 
uppkommit något hot mot revisorns oberoende (FAR, 2006). 
 

3.2.5 Jäv och analysmodellen 
 
Det finns klara och tydliga regler om när en revisor inte får vara revisor i ett bolag. Det 
regleras med hjälp av bestämmelserna angående jäv. I Aktiebolagslagens nionde kapitel 17§ 
(SFS 2005:551) står det  
 
”Den får inte vara revisor som  

1. äger aktie i bolaget eller annat bolag i samma koncern, 
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2. är ledamot av styrelsen eller verkställande direktör i bolaget eller dess dotterföretag 
eller biträder vid bolagets bokföring eller medelsförvaltning eller bolagets kontroll 
därutöver, 

3. är anställd hos eller på annat sätt har en underordnad eller beroende ställning till 
bolaget eller någon som avses i 2, 

4. är verksam i samma företag som den som yrkesmässigt biträder bolaget vid 
grundbokföring eller medelsförvaltningen eller bolagets kontroll däröver, 

5. är gift eller sambo med eller är syskon eller släkting i rätt upp- eller nedstigande led 
till en person som avses i 2, 

6. är besvågrad med en person som avses i 2 i rätt upp- eller nedstigande led eller så att 
den ene är gift med den andres syskon, eller 

7. står till låneskuld till bolaget eller ett annat bolag i samma koncern eller har en 
förpliktelse som ett sådant bolag har ställt säkerhet för.” (SFS 2005:551, s 1130) 

 
I revisorslagen står det även att revisorn har skyldighet att vara opartisk, självständig samt 
objektiv i sina ställningstaganden gentemot sina kunder. För att testa sin opartiskhet och sin 
självständighet ska revisorn använda sig av den så kallade analysmodellen. Denna modell 
bygger på att  
 
”revisorn skall avböja eller avsäga sig ett sådant uppdrag, 
1. om han eller hon eller någon annan i den revisionsgrupp där han eller hon är verksam 

a) har ett direkt eller indirekt ekonomiskt intresse i uppdragsgivarens verksamhet,  
b) vid rådgivning som inte utgör revisionsverksamhet har lämnat råd i en fråga som till 

någon del omfattas av granskningsuppdraget, 
c) uppträder eller har uppträtt till stöd mot uppdragsgivarens ståndpunkt i någon rättslig 

eller ekonomisk angelägenhet, 
d) har nära personliga relationer till uppdragsgivaren eller till någon person i dennes 

ledning, 
e) utsätts för hot eller någon annan påtryckning som är ägnad att inge obehag, eller 

2. om det föreligger något annat förhållande av sådan art att det kan rubba förtroendet för 
revisorns opartiskhet eller självständighet.” (SFS 2001:883, s 1524)  
 

3.2.6 Revisorns lagstadgade uppgifter 
 
I Aktiebolagslagens nionde kapitel står det beskrivet vilka lagstadgade uppgifter en revisor 
har i ett aktiebolag. I revisionslagen regleras kraven om revision för övriga företag som är 
skyldiga att lämna en årsredovisning (FAR, 2006). I Aktiebolagslagen står det att en revisor 
ska granska bolagets årsredovisning, bokföring samt styrelsens förvaltning. Granskningen 
som revisorn gör ska vara så grundlig och omfattande som krävs för att uppnå god 
revisionssed (SFS 2005:551).  
 
Det är inte bara revisorn som har skyldigheter enligt aktiebolagen utan även styrelsen och 
VD:n har olika förpliktelser. Revisorn har som uppgift att utföra förvaltningsrevision vilket 
innefattar en granskning av att styrelsen och VD:n har uppfyllt de ställda kraven (FAR, 2006). 
Granskningen består bland annat av att bedöma om de har handlat på något otillåtet sätt som 
kan leda till att de blir ersättningsskyldiga gentemot företaget (SFS 2005:551). Den består 
även av att granska om styrelsen och VD:n har fullgjort företagets bokföringsskyldighet 
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(FAR, 2006). Granskningen ska sedan leda fram till att revisorn ska yttra sig i om styrelsen 
och VD:n bör beviljas ansvarsfrihet gentemot företaget eller inte (SFS 2005:551). Revisorn 
ger endast en rekommendation som det sedan är upp till årsstämman att fatta beslut om (FAR, 
2006). 
 
Revisorn har även till uppgift att anmäla misstanke om brott. De brott det kan röra sig om är 
bland annat misstanke om bedrägeri, penninghäleri, förskingring, bokföringsbrott och 
skattebrott (FAR, 2006). Har revisorn någon brottsmisstanke ska styrelsen omgående 
underrättas och revisorn ska senast fyra veckor efter underrättelsen avgå som revisor i det 
bolaget. Revisorn har även till uppgift att kontrollera om bolaget har fullgjort sina 
skyldigheter gentemot Skatteverket och om inte i så fall anmärka på det. Anmärkningar ska 
göras om bolaget inte har fullgjort sin skyldighet med att göra skatteavdrag, om de inte har 
lämnat in skattedeklarationen i tid eller om bolaget inte har betalat in skatter och avgifter i rätt 
tid (SFS 2005:551). 
 

3.2.7 FAR SRS yrkesetiska regler 
 
I FAR SRS stadgar står det att organisationen ska utforma yrkesetiska regler. Dessa regler 
riktar sig primärt till FAR SRS medlemmar och ska ge dem vägledning och vara till hjälp i de 
frågor som handlar om god yrkessed. Reglerna behandlar integritet, objektivitet, opartiskhet, 
självständighet, tystnadsplikt, upplysningsplikt, kompetens samt yrkesutövning. Vad som 
klassas som god yrkessed förändras i takt med den utveckling som sker i samhället och i 
revisionsbranschen både nationellt och internationellt. För att uppnå god yrkessed ska 
FAR SRS medlemmar eftersträva att tillämpa de strängaste regelverken för respektive 
situation (FAR, 2007). 
 
De idag ledande internationella yrkesetiska reglerna har fastställts utav IFAC. Även 
EG-kommissionen har tagit fram en rekommendation om revisorns oberoende samt fastställt 
det åttonde bolagsrättsliga direktivet. FAR SRS har valt ut lämpliga delar ur både IFAC:s och 
EG:s regelverk när de har utformat sina yrkesetiska regler (FAR, 2007). 
 

3.3 Sammanfattning av utredningsförslaget;  
Avskaffande av revisionsplikten för små företag, SOU 2008:32  
 
EU-kommissionen bedriver för tillfället ett förenklingsarbete för företagen och det är 
nödvändigt att med gemensamma krafter av EU och dess medlemsländer minska de 
administrativa bördorna för dessa. EU vill kunna ge företagen bättre möjligheter till att bli 
mer konkurrenskraftiga och stimulera Europas ekonomi. EU-kommissionen har därför 
föreslagit att företagens administrativa kostnader ska minskas med 25 % fram till och med 
2012. I Sverige liksom hos övriga medlemsländer i EU pågår det nu ett stort 
förändringsarbete med att förenkla reglerna kring bolagsrätt, redovisning och revision. I små 
och medelstora företag är revisions- och redovisningstjänster en stor kostnad och dessa 
företag skulle gynnas av förenklade regler kring dessa tjänster. Sverige vill se till att företagen 
redan under 2010 kan känna en kostnadslättnad inom det administrativa området (SOU 
2008:32).  
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Det är det fjärde bolagsrättsliga direktivet som har gjort det möjligt för företag att frångå 
revisionsplikten samt tillämpa förenklade redovisningsregler. Gränserna för vilka företag som 
kan komma att undantas från revisionsplikten är företag som endast överstiger ett av de 
angivna gränsvärdena. Dessa gränser ligger från och med femte september 2008 på 4 400 000 
euro i balansomslutning, 8 800 000 euro i nettoomsättning och 50 anställda. Dessa är det 
högsta värdena som medlemsländerna får tillämpa. Sverige diskuterade först att vi skulle välja 
1,5 miljoner kronor i balansomslutning, 3 miljoner kronor i nettoomsättning och 3 anställda. 
På grund av konkurrensskäl föreslår nu utredaren att gränserna ska hamna på 41,5 miljoner 
kronor i balansomslutning, 83 miljoner kronor i nettoomsättning och 50 anställda. Vid dessa 
gränsvärden kommer cirka 310 000 bolag att undantas från revisionsplikten och utredningen 
räknar med en kostnadsbesparing på 5,8 miljarder kronor per år (SOU 2008:32). 
 
Utredningen har föreslagit att revisionsplikten ska tas bort för företagen genom en 
opt-in-lösning. Det betyder att alla regler som berör revisionsplikten med automatik tas bort 
och att företagen automatiskt inte innefattas av plikten på revision. Om företagen vill ha 
revision måste de ta ett aktivt beslut och välja till revisionen istället för om utredningen hade 
föreslagit en opt-out-lösning. Det alternativet betyder att företagen måste ta ett beslut om de 
vill ha kvar revisionen eller om de vill utnyttja möjligheten till att avstå ifrån den (SOU 
2008:32).   
 
Utredningen vill påpeka att revision inte är något onyttigt. Utredningen poängterar att revision 
tillför revisionsklienten ett värde men att det är dåligt med ett tvång då företagen inte själva 
får möjlighet att välja om de vill ha revision eller inte. Det finns idag runt 70 000 vilande 
aktiebolag i Sverige och för dessa bolag är revision en onödig kostnad. Utredningen vill 
föreslå företagen att istället för fullständig revision köpa in de tjänster som de behöver. På så 
sätt kan vi i Sverige upprätthålla den höga redovisningsstandarden som vi har (SOU 2008:32). 
 
Vi har i Sverige något som inte finns i andra EU-länder nämligen förvaltningsrevision. 
Utredningen föreslår nu att denna ska avskaffas med anledning av att det känns konstigt att 
den ska finnas kvar i de företag som undantas från revisionsplikten. Som en följd av det tas 
även revisorns uppgift om att bevilja styrelsen ansvarsfrihet bort. Utredningen föreslår vidare 
att revisorns skyldighet att anmäla misstanke om brott samt att granska om företaget fullgjort 
sin skyldighet att betala skatt tas bort. Skulle denna uppgift hos revisorn finnas kvar kan vissa 
företag avstå ifrån revision just för att slippa möjligheten till att bli anmälda för något brott 
(SOU 2008:32). 
  
Idag är en revisor, revisor i samma bolag i fyra år med möjlighet till omval på tre år. 
Utredningen vill att mandattiden för revisorerna i de bolag som väljer att ha frivillig revision 
endast ska vara ett år. Anledningen till förslaget är att då företagen idag binder upp sig på fyra 
år för det med sig höga revisionskostnader (SOU 2008:32). 
 

3.4 Revisorn roll 
 
Som vi tidigare har skrivit i kapitel 3.2.6 Revisorns lagstadgade uppgifter, finns det beskrivet i 
revisionslagen om bland annat vilka lagstadgade uppgifter en revisor måste utföra. Den 
lagstadgade revisionen består av granskning av företagets årsredovisning, bokföring och 
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företagsledningens förvaltning (SFS 2006:875). En revisor har dock fler roller än bara utföra 
revision av det som är lagstadgat.  
 
En annan roll som hör till vanligheten är att revisorn verkar som rådgivare. Om rådgivning ges 
till klienter som inte är revisionsklienter är det fristående rådgivning. Vilken roll revisorn har i 
den fristående rådgivningen varierar beroende på vad kunden är ute efter. Om den fristående 
rådgivningen ges åt klienter som även är revisionsklienter finns det begränsningar om vilken 
rådgivning som får ges. Revisorn måste i vissa fall vara vaksam på att inte oberoendet 
riskeras. Oavsett till vem revisorn ger råd måste de yrkesetiska reglerna beaktas (FAR, 2006) 
som vi tidigare har nämnt.  
 
Om vissa iakttagelser i samband med granskningen dyker upp anses rådgivning vara en så 
naturlig del att det snarare anses som självklart än ett hot mot revisorns opartiskhet. Revisorn 
kan ses som ett outtalat bollplank då revisorn ger råd om hur uppkomna problem ska lösas 
(FAR, 2006). 
 
I mindre företag där ledningen ofta består av en person finns det vanligtvis inte någon annan 
person inom företaget att diskutera problem med. Det är då oftast revisorn som är den person 
som företagaren kan föra en diskussion med. Även i större företag är det vanligt att föra en 
diskussion med revisorn när det gäller lite större frågor för företagen (FAR, 2006).  
 
I samband med revisorns rådgivande arbete leder det till att revisorns kontakter i företaget blir 
bredare. Det i sin tur leder till att revisorn kan få en bättre kännedom av verksamheten vilket i 
sin tur leder till att revisionen blir bättre.  Revisorn kan vara med och ge råd och synpunkter 
men aldrig vara med och fatta beslut, utan det är styrelsen och VD:n som ska göra det (FAR, 
2006). 
 
I samband revisorns roll dyker ofta begreppet förväntningsgap upp. Ett förväntningsgap 
uppstår då intressenterna inte har kunskap om vad revision innebär. För att minska 
förväntningsgapet kan revisorn informera vad revisionen består av och vem som har ansvar 
för vad (FAR, 2006). I RS 210 skall revisorn och klienten definiera villkoren för uppdraget 
vilket normalt dokumenteras i ett uppdragsbrev. Uppdragsbrevet är till för att dokumentera 
och bekräfta att revisorn tar sig an uppdraget. Uppdragsbrevet ska även innehålla revisionens 
syfte och omfattning samt vilket ansvar revisorn har gentemot klienten (FAR, 2007).  
 

3.5 Intressentmodellen 
 
Revision i den utformning som den är idag betyder väldigt mycket för företagens ägare och 
dess intressenter. Företagets intressenter kan bestå av kreditgivare, leverantörer, kunder, 
anställda samt stat och kommun. Olika intressenter drar mer eller mindre nytta av att 
revisionen finns. Hade inte revisorn funnits och utfört det granskningsarbete som den gör, 
hade intressenterna själva på olika sätt fått säkerställa företagets finansiella rapporter (FAR, 
2006).  
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Figur 1 Intressentmodellen, FAR 2006 s 27 
 
Ägare 
I ett litet bolag har oftast ägaren eller ägarna total överblick över hela verksamheten. I större 
bolag är det svårt för ägaren eller ägarna att ha en total överblick. Det på grund av storleken 
på företaget och att de oftast inte sitter i styrelsen då ägarskapet oftast är spritt. För ägare till 
större företag är de finansiella rapporterna de viktigaste informationskällorna. Det är med 
hjälp av de finansiella rapporterna som ägarna får insyn i verksamheten och kan fatta beslut 
där efter. Revision är till för att öka trovärdigheten på de finansiella rapporterna. (FAR, 2006). 
 
Att företaget utsätts för revision är även till fördel när ägarna ska bedöma ledningens 
arbetsinsats. Revisionen av ledningens arbete är till för att kontrollera så att inga fel och 
oegentligheter uppstått och att bedöma effektiviteten av deras arbete (Smith, 2006).  
 
Styrelse och VD 
Företagens styrelse och VD anser oftast att revision är något positivt för företaget. Revisorn 
hjälper till att kontrollera bokföringen och bokföringssystemen. Revisorn har på så vis 
möjlighet att upptäcka och förhindra bedrägerier och genom revisionen ökar trovärdigheten på 
de externa finansiella rapporterna (Thorell & Norberg, 2005). Revisorn kan även i viss mån 
fungera som en samtalspartner och belysa olika frågor och händelser ur andra perspektiv än 
vad företagets ledning annars hade tänkt på (FAR, 2006).  
 
Anställda 
De anställda har ett mer personligt intresse i företagets ekonomi och att företaget utsetts för 
revision så att korrekt information publiceras (FAR, 2006). Intresset består främst i att de 
anställda kan försäkra sig om en anställningstrygghet. De vill få reda på om företaget har så 
pass bra ekonomi att de i framtiden kan få behålla sina jobb eller om de riskerar att bli 
uppsagda. De är även intresserade av företagets ekonomi för att bedöma eventuell 
löneökningsnivå och i förekommande fall även bonus- och vinstandelssystem (Smith, 2006). 
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Leverantörer 
Olika leverantörer måste skapa sig en uppfattning över vad det är för företag som de ska 
leverera varor till och om de vågar ge företaget kredit. För att leverantörerna ska kunna skapa 
sig denna uppfattning använder de sig av bland annat företagens årsredovisningar och den 
information de kan få från kreditupplysningsföretag (FAR, 2006). 
 
Kunder 
Även de kunder som företaget idag har vill ha trovärdig och riktig ekonomisk information för 
att kunna förvänta sig att företaget även i framtiden levererar de önskade varorna (FAR, 
2006). En annan viktig aspekt för att företagen ska redovisa rätt information i sina offentliga 
finansiella dokument är när kunden erlagt betalning i förtid för leverans av en vara eller tjänst. 
Kunden kan då vara säker på att företaget kan leverera i tid och på så sätt fullgöra sina 
åtaganden (Smith, 2006).  
 
Kreditgivare 
I små företag är oftast inte de enskilda ägarna särskilt benägna att gå in med allt för mycket 
eget kapital. Därför behövs ofta lån från banker eller andra kreditinstitut (Thorell & Norberg, 
2005). Dessa intressenter kräver olika säkerheter när de ska bevilja företag krediter. En 
säkerhet för dessa krediter är alltså företagens finansiella information. Säkerheten ökar även 
när företaget kan påvisa att informationen är granskad av en oberoende revisor (FAR, 2006). 
Kreditgivare är den av alla intressenter som har det största och mest betydelsefulla intresset i 
företagens räkenskaper (Thorell & Norberg, 2005). 
 
Stat och kommun 
Staten har i dagsläget lagt ansvaret att betala in skatter och avgifter på företagen. Revisorn har 
till uppgift att granska företagets redovisning och i och med det ökar sannolikheten till att 
företagen sköter sig med inbetalning av skatter och avgifter. Det bidrar även till att rätt belopp 
betalas in och att det betalas in i tid. Skulle företagen missköta sig har revisorn en skyldighet 
att skriva det i revisionsberättelsen. Stat och kommun är även angelägna om att få reda på rätt 
information, gällande företaget och dess verksamhet, då det ligger till grund för utbetalning av 
olika bidrag (FAR, 2006).  
 

3.6 Prissättning – Utbud/Efterfrågan 
 
Priset på en vara eller tjänst beror på hur stort utbudet är och vilken efterfrågan det är på varan 
eller tjänsten. Prissambandet presenteras i utbud- och efterfrågemodellen och bygger på en 
utbudskurva och en efterfrågekurva (Pindyck & Rubinfeld, 2005). 
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Figur 2 Utbuds- och efterfrågemodellen, egen tolkning efter Pindyck & Rubinfeld, 2005, 

s 23 

Kvantitet

 
Med hjälp av utbudskurvan förklaras sambandet mellan mängden varor som en säljare 
erbjuder och priset på varorna. Utbudskurvan ritas in med en stigande lutning i ett diagram 
med priset på Y-axeln och kvantiteten på X-axeln. Till vilket pris som säljaren kan tänkas 
sälja sin vara styrs av vilken kvantitet som kan erbjudas till kunderna. Vilken kvantitet ett 
företag erbjuder av en viss vara styrs inte enbart utav priset utan även av andra faktorer så 
som produktionskostnader, materialkostnader och räntenivån (Pindyck & Rubinfeld, 2005). 
 
Efterfrågekurvan beskriver sambandet mellan hur mycket av en vara eller tjänst en kund kan 
tänkas köpa beroende på vad varan eller tjänsten kostar. Efterfrågekurvan ritas in i ett diagram 
med en sluttande lutning där priset är på Y-axeln och kvantiteten på X-axeln. En konsument 
kan oftast tänka sig köpa en större mängd av en vara om varan har ett lågt pris (Pindyck & 
Rubinfeld, 2005).  
 
Både utbudskurvan och efterfrågekurvan sammanlänkas i samma diagram och bildar 
utbuds - och efterfrågemodellen. Från denna modell kan sedan jämviktsläget mellan 
efterfrågad kvantitet och det som företagen erbjuder utläsas och vilket pris som dessa varor 
eller tjänster får. Denna process, att på en rörlig marknad, ändra priset på en vara tills den för 
tillfället optimala kvantiteten hos både säljaren och konsumenten uppnås kallas för 
marknadsmekanismen. Om säljaren utökar antal varor förskjuts utbudskurvan åt höger vilket 
innebär att en ny jämviktspunkt skapas. Ökat utbud innebär att priset på varan minskar under 
förutsättning att efterfrågan är densamma. Skulle efterfrågan öka men samma utbud som 
tidigare ökar priset istället. Om både utbudet och efterfrågan ökas förskjuts kurvan åt höger 
men samma pris kvarstår som tidigare (Pindyck & Rubinfeld, 2005). 
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Figur 3 Ökat utbud, 
egen tolkning efter 

Pindyck & Rubinfeld, 
2005, s 25 

Figur 4 Ökad efterfråga, 
egen tolkning efter 

Pindyck & Rubinfeld, 
2005, s 25 

Figur 5 Ökat utbud och 
efterfråga, egen tolkning 

efter Pindyck & 
Rubinfeld, 2005, s 26 

 
 
Det är inte bara personerna eller företagen själva som styr utbud och efterfrågan och där med 
prisnivån. Prisnivån kan även påverkas på andra sätt med hjälp av till exempel skatter, räntor 
eller valutakursförändringar (Fregert & Jonung, 2005). När gamla lagar, regler, rutiner liksom 
produktionsmetoder byts ut och ersätts med nya kan radikala förändringar ske. De anställda 
kan riskera att bli arbetslösa på grund av fördyrande kostnader eller mer automatiserade 
maskiner. Aktieägarna kan även utsättas för risken att inte få tillbaka sitt satsade kapital 
(Eklund, 2007). 
 
Konsumenternas inkomster påverkar också jämviktsläget på varor och tjänster. Får 
konsumenterna mer pengar som de kan spendera ökar efterfrågan vilket leder till att priserna 
stiger. Likaså om priset sänks öppnas möjligheten för andra personer att köpa varan eller 
tjänsten som tidigare inte hade råd och efterfrågan ökar. Det är inte bara summan av pengar 
som påverkar efterfrågan utan även den upplevda nyttan med varan eller tjänsten. Om en kund 
inte anser att den varan eller tjänsten han eller hon köper tillför lika stor nytta som han betalar 
är kunden inte beredd att betala så mycket för den varan eller tjänsten. Det samma gäller om 
produkten tidigare gav större nytta men inte längre. För att behålla kunden måste företaget 
locka med lägre pris som stämmer överens med det nyttan som kunden upplever att han får 
(Eklund, 2007). 
 
En annan faktor som påverkar kundernas efterfrågan är tillgången på substitutvaror. Finns det 
två produkter med liknande egenskaper påverkas den efterfrågade kvantiteten jämfört med om 
det endast hade funnits ett alternativ. Sänks priset på den ena varan, ökar efterfrågan på den, 
medan efterfrågan på den andra varan minskar. Även varor som kompletterar varandra 
påverkar kundernas efterfrågan. Komplementvaror är sådana varor som används tillsammans 
och saknas den ena varan blir den andra varan obrukbar. Om priset på den ena varan ökar 
minskar efterfrågan på den andra vara och tvärt om (Pindyck & Rubinfeld, 2005). 
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4 Resultat av den empiriska undersökningen 
 
 
I detta kapitel presenteras en sammanfattning av de intervjuer som är gjorda med våra fem 
respondenter inom revisionsbranschen i kronologisk ordning. Intervjufrågorna presenteras i 
bilaga 1. 
  
 

4.1 Intervju med Fredrik på en revisionsbyrå i Göteborg 
 
Fredrik jobbar på en revisionsbyrå som har valt att vara anonyma. De har sin verksamhet i 
Göteborg men någon vidare presentation gör vi inte. Intervjun genomfördes den 16 april 
2008. 
 

4.1.1 Om företaget 
 
Revisionsbyrån anser sig avspegla den svenska marknaden med flest mindre ägarledda företag 
som kunder. Om förslagets gränsvärden går igenom skulle 97 % av deras kunder inte längre 
omfattas av den lagstadgad revisionen utan får frivilligt välja revision. Utifrån omsättningen 
ser inte fördelningen likadan ut då de har några väldigt stora bolag som väger upp siffrorna.  
 
I höstas inrättade de en styrgrupp på byrån, som Fredrik sitter med i. I styrgruppen diskuterar 
de frågor rörande förändringen inom revisionsbranschen. 
 

4.1.2 Tankar kring delbetänkandet 
 
Fredrik berättar att de har haft möjligheten att följa utredningens arbete och därav haft bra 
indikationer på var gränsvärdena skulle hamna. Han berättar att de gränsvärden som 
utredningen först studerade var i storleksordningen med de dom Danmark har. Om det hade 
blivit de gränserna hade övergången blivit smärtfri, men att gränsvärdena i så fall hade ökat 
efter hand.  
 
Efter att förslaget släpptes har de diskuterat innehållet ganska mycket. De har tittat på hur 
många av deras kunder som kan tänkas välja bort revisionen och vilka tjänster som kan 
erbjudas istället. Om det blir de gränsvärden som föreslagits i utredningen tror de på byrå att 
cirka 50-60 % av deras kunder kommer att behålla revisionen.  
 
Det är inte så många av deras kunder som vet vad revision innebär och vilken nytta den tillför. 
De kunder som har fått en skatterevision efter att Fredrik och hans arbetskamrater har gjort en 
revision är de kunder som främst förstår värdet av deras arbete.  Istället för att få skattetillägg 
på 40 % på det belopp som hade varit fel har företaget sett att det arbete som revisorn gör 
faktiskt har sparat in pengar åt företaget. Kunden har fått möjligheten att rätta till felaktigheter 
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på uppmaning av Fredrik och hans kolleger och på så sätt kunnat visa upp en felfri 
redovisning för Skatteverket. 
 
Fredrik och de övriga på byrån tycker inte att det är bra att gränsvärdena läggs på den högsta 
tillåtna nivån enligt EU. Att ta steget fullt ut och undanta företag från revisionsplikten enligt 
EU:s högsta värden utan att göra en fullständig konsekvensanalys tycker Fredrik känns som 
ett väldigt stort steg att ta. Han anser att marknaden måste få tid att anpassa sig inför den 
kommande förändringen.  
 
En positiv sak med att utredningen har föreslagit den högsta nivån är att alla remissinstanser, 
så som Skatteverket och Ekobrottsmyndigheten, tar utredningen på allvar. Om gränsen hade 
hamnat på en lägre nivå, som i till exempel Danmark hade förslaget bara glidit igenom. Nu 
går remissinstanserna istället igenom förslaget och analyserar det ordentligt. Fredrik 
poängterar att skillnaden mellan hur många företag som hamnar under gränsen vid det första 
förslaget och det förslag som är nu inte är så stor. Om det var meningen med den höga 
gränsen vet han inte.  
 
En annan sak som de på byrån inte tycker är bra med förslaget är att företagen som hamnar 
under gränsen själva får välja till om de vill ha revisor. Enligt Fredrik hade det varit bättre om 
företagen hade fått ta ett aktivt beslut att avstå från revisionen. Även förslaget om att sänka 
mandattiden från fyra till ett år och mena att det är en besparing håller inte Fredrik med om. 
Det på grund av att förstagångsrevisionen kostar betydligt mer eftersom revisorn då sätter sig 
in i bolaget.  
  
Vad gäller att utredningen har föreslagit att förvaltningsrevisionen tas bort ifrågasätter 
Fredrik. Det skulle innebära att granskningen av styrelsens ansvar tas bort och att skyddet för 
styrelsen försvinner. Det medför att styrelsemedlemmarna får ett större ansvar och tar en 
större risk. I de allra minsta bolagen där styrelse, ägare och bolagsledningen är samma person 
menar utredaren att dessa företag inte behöver förvaltningsrevision. Fredrik tycker däremot 
inte att det är förvaltningsrevisionen som ska tas bort utan att det är bolagsformen som ska ses 
över.  
 
I utredningen står det att avskaffande av revisionsplikten inte kommer påverka skattefelen. 
Samtidigt har de i utredningen lämna ett förslag om att företagen ska ange i sin deklaration 
om de har en revisor eller inte. Det tycker Fredrik är lite motsägelsefullt. Fredrik berättar att 
utredningen inte har tagit hänsyn till alla de rättelser som sker i samband med revisionen. 
Under en revision i de mindre företagen är det ofta väldigt mycket som framkommer på grund 
av att de mindre företagen inte har en stor ekonomiavdelning med goda kunskaper. Hos dessa 
kunder kommer fortfarande den rådgivande faktorn finnas kvar.  
 
Fredrik tror inte att förslaget kommer ändras speciellt mycket innan det fastställs. Var 
beloppsgränserna tillslut hamnar är han tveksam till.  
 

4.1.3 Relationen till kunderna och dess medvetenhet 
 
Kundernas medvetenhet är varierande, enligt Fredrik. De flesta frågor de fått har varit ifrån 
väldigt skötsamma kunder som de har haft ett långt samarbete med. Dessa kunder är vana vid 
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revision och uppskattar det. Flera kunder undrar om de får ha kvar sin revisor, vilket tyder på 
att de inte är så insatta i frågan än. De större företagen är medvetna om att det är någonting på 
gång, att det snart inte är krav på att ha revisor, men de vet inte riktigt vad det innebär.  
 
På Fredriks byrå kommer de ha någon form av riktad kampanj som belyser nyttan med vad de 
som revisionsbyrå gör. Han belyser att de i branschen har en skyddad värld där de inte har 
behövt visa den faktiska nyttan med revision. De kommer även att prata med varje kund om 
deras behov av revision och vilka tjänster som finns som ett alternativ.  
 

4.1.4 Förändringar på marknaden och i organisationen 
 
På Fredriks byrå har de pratat om vilka andra typer av tjänster de kan erbjuda och hur de kan 
marknadsföra dessa tjänster till olika intressenter. Som till exempel har de diskuterat vad 
banker kan tänkas efterfråga. De har varit i kontakt med banken och tittat på vilka olika 
tjänstepaketlösningar som de på byrån kan erbjuda. På byrån har de försökt se vilken nytta de 
gör och tänker brett. Ett annat exempel är facket, en intressent som de har varit i kontakt och 
diskuterat vilken nytta de har av förvaltningsrevisionen. Till exempel om företaget uppfyller 
sina åtaganden som arbetsgivare samt om anställningsavtal upprättas.  
 
Då jävsproblematiken försvinner får de en möjlighet att göra fler saker och mer rådgivande 
tjänster som de tidigare har fått lämna över till andra konsulter. Fredrik ger olika exempel som 
att hjälpa till med värderingar och ge intyg till företag som olika tjänster de kan erbjuda till de 
företag som väljer att inte ha revision.  
 
I framtiden tror Fredrik att det blir en mer konkurrensutsatt marknad och att skillnaden mellan 
olika revisorer kommer att synas mer i framtiden. Även konkurrensen mot 
redovisningskonsulterna kommer att synas mer. Där gäller det för revisionsbyråerna att 
framhålla den spetskompetens som finns samt det glapp som finns mellan en revisor och en 
redovisningskonsult. Fredrik menar att det är viktigt att belysa denna skillnad då de inte kan 
prisa ut sig mot en redovisningskonsult.  
 
Fredrik berättar att priset på marknaden redan idag är pressat då det finns revisorer som har 
väldigt låga omkostnader och låga priser. Dock tror Fredrik inte att prissättningen kommer att 
påverkas så mycket då de måste ta betalt för det arbete de gör. Däremot tror Fredrik att andra 
branscher som exempelvis advokater kommer få en mer prispress. Det då revisionsbyrån kan 
erbjuda liknande tjänster billigare, tjänster som de inte har fått erbjuda tidigare.   
 
Fredrik tror att det inte kommer bli så mycket billigare för kunderna som utredaren påstår. 
Han menar att om de ska gå in och granska en liten punkt i företaget så kommer de behöva 
sätta sig in i bolaget vilket kommer att ta tid. Konsulttjänsterna kommer att äta upp en hel del 
av den besparing som företagen tror att de gör inte väljer att ha revision.  
 
Då inte lika många företag kommer ha revision i framtiden kommer det inte att behövas lika 
många påskrivande revisorer. På Fredriks byrå har de redan idag börjat gå ifrån 
Revisorsnämndens krav för examination när de anställer utan de tittat mer på att de får rätt 
person. Han tror de kommer att försöka stärka upp sin kompetens på andra områden som 
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exempelvis skatterättsligt för att skapa en mer bredd på verksamheten. Men Fredrik tror inte 
att det kommer bli en minskning av antalet anställda i alla fall 
 

4.2 Intervju med Anders Bryngelsson, Öhrlings PWC 
 
Anders Bryngelsson har jobbat på Öhrlings PWC i Borås sedan 1992, men har varit i 
branschen sedan 20 år tillbaka. Han jobbar framförallt med små och medelstora företag, vilket 
typiskt sett är företag som understiger den föreslagna gränsen för revisionsplikten. Anders 
jobbar även centralt med utvecklingen av revision där frågan om avskaffande av 
revisionsplikten är en del. Intervjun genomfördes den 17 april 2008. 
 

4.2.1 Tankar kring delbetänkandet 
 
Merparten av Anders kundgrupp kommer enligt förslaget inte omfattas av lagstadgad revision 
i framtiden och så ser det även ut på kontoret generellt, säger han. 
 
Vad gäller fördelningen av hur många företag som ligger under gränsvärdena menar Anders 
att det ser likadant ut på byrån i Borås som i näringslivet i övrigt. Det är ungefär 97 % av 
företagen som inte kommer att omfattas av den lagstadgade revision i framtiden. Däremot är 
det en skillnad i jämförelse med deras kontor i framförallt Stockholm, Göteborg och Malmö. 
På dessa kontor jobbar de mycket med börsbolag och andra större bolag. Men hur många av 
de kunder som inte behöver ha revision men ändå väljer att ha det är osäkert och återstår att 
se, säger Anders.  
 
Anders berättar att de i deras firma har haft den inställningen att revisionsplikten kommer att 
försvinna eftersom det är så det ser ut i omvärlden. Däremot har ingen vetat när och hur. 
Anders påpekar även att vi än idag inte vet exakt hur det kommer att bli då delbetänkandet 
endast är ett utredningsförslag. De har dock under en längre tid jobbat med och funderat kring 
avskaffandet av revisionsplikten och haft med det i deras affärsplaner.  
 
Sedan i höstat har de på byrån anat att det sannolikt skulle bli en ganska hög gräns, men att 
det skulle bli en så hög gräns som är föreslagen hade de inte trott. Men Öhrlings kommer inte 
att ändra på sin strategi då de nu har tagit del av utredningsförslaget.  
 
Anders försöker ha en positiv syn på avskaffandet och tror att det är bra att små företag inte 
behöver ha revisionsplikt, fast han tycket gränsen är något hög. Han menar att om det finns 
behov av revision i näringslivet så kommer det vara ganska många som köper det ändå. Det 
kommer näringslivet att reglera i så fall. Anders menar att det är bättre att en tjänst är 
efterfrågestyrd än reglerad i lag. Han tror att det även kommer bli bättre för revisorerna men 
att det blir en omställningsfas.   
 
Vad gäller förslaget om att ta bort förvaltningsrevisionen har det inte någon speciell betydelse 
i de mindre ägarledda bolagen enligt Anders. Den nyttan de mindre bolagen har av 
förvaltningsrevisionen är att de får en bekräftelse på att de följer lagar och regler samt att allt 
är i sin ordning. Anders menar dock att de skulle kunna leverera det som en frivillig tjänst 
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istället. Ju större företagen blir och om det är ett spritt ägande desto större fråga blir 
förvaltningsrevisionen. I de fallen som aktieägarna inte har någon insyn i verksamheten får de 
genom förvaltningsrevisionen veta om styrelsen har skött sitt jobb.  
 
När det gäller att anmälningsplikten ska tas bort tycker Anders att det inte kommer påverka 
deras arbete. Han berättar att det inte är något fokusområde, utan att om det dyker upp något 
så tar de det då. Han påpekar även att det inte är så många brottsmisstankar som skickas in av 
revisorer.  
 

4.2.2 Relationen till kunderna och dess medvetenhet 
 
På Öhrlings har de gjort en kundundersökning och frågat 300 kunder i tre segment: upp till tre 
miljoner, upp till 10 miljoner och mellan 10 och 83 miljoner. Av dessa kunder tror Anders att 
det inte var mer än 20 % som hade svarat att de visste lite om den kommande förändringen, 
men inte mycket. Han menar även att kunderna inte är särskilt intresserade.  
 
Idag är det ingen av kunderna som funderar på vad de har för nytta av revisionen utan att de 
har det för att det är lag på att ha revision. Anders är lite självkritisk och påpekar att de i 
branschen inte har varit särskilt bra på att informera vad kunderna får ut av revisionen. Det 
tvingas de till nu, vilket han tror är bra.  
 
För att informera sina kunder om förändringen inom revisionen har de på Öhrlings inte tänkt 
ha någon kampanj med att exempelvis bjuda in sina kunder till ett möte. Det tror Anders inte 
kunderna är intresserade utav. På byrån har de istället bestämt att revisorerna och 
kundansvariga ska informera sina kunder när de träffas. Kunderna svarade även i 
enkätundersökningen att Öhrlings kunde återkomma med frågan när det närmade sig. Anders 
fyller ut med att berätta att det är så många regler som hela tiden förändras så företagarna vill 
inte bry sig nu innan det är bestämt hur det blir.  
 

4.2.3 Förändringar på marknaden och i organisationen 
 
Anders tror att marknaden kommer se annorlunda ut framöver. I framtiden kommer de inte att 
leverera lika mycket av den revisionen som de gör idag utan de måste hitta nya tjänster. Under 
senare år har Öhrlings satsat mycket på att utveckla konsulttjänster samt skattetjänster. De har 
bland annat köpt på sig flera redovisningsbyråer för att kunna leverera tjänster för mindre 
företag som inte vill ha revision. Deras utveckling av verksamheten och få ett större utbud har 
sin grund i att de under flera år har haft tankarna kring att revisionsplikten kommer att 
avskaffas.  
 
Beroende på hur det i slutändan blir och vilka möjligheter som finns ska de på Öhrlings även 
försöka hitta paket med olika revisionstjänster. Men Anders påpekar att det är svårt att göra 
det innan de vet vilka spelregler de har att rätta sig efter. Även beroende på vad som kommer 
hända med jävs- och oberoendereglerna kommer ha betydelse.  
 
Anders berättar att de har folk som är ute och ser hur det ser ut i omvärlden. De besöker bland 
annat deras kontor i England, Holland och Danmark. De drar nytta av vad dessa kontor 
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levererar för tjänster, hur deras marknadsföring ser ut samt vad de har för utbildningar. 
Anders påpekar att det är en fördel som de har som stor organisation gentemot en liten byrå.  
Han tror även att varumärket kommer bli viktigare framöver.  
 
Vad gäller priset på deras tjänster så tror inte Anders att det kommer förändras. Konkurrensen 
är redan hög som den är idag och det finns många byråer som levererar revision till billigare 
priser än vad Öhrlings gör. Han berättar att priset är riskbaserat och som det är idag så har de 
en granskningsmyndighet som kontrollerar att de följer reglerna. Kortsiktigt kanske priserna 
går ner, men när de bolag som i framtiden väljer att köpa revision inser vad det har för värde, 
då är det lättare att argumentera för varför det kostar en slant också. 
 
En utmaning som Anders identifierar är att det kommer bli svårt att behålla bolag som jobbar 
med en annan redovisningsbyrå. Det på grund av att dessa företag har en annan ekonomisk 
rådgivare och vanligtvis inte ser skillnaden på revision och redovisning. Samtidigt säger han 
att de inte gillar det upplägget då det är någon annan som gör merparten av arbetet och de som 
revisorer får skriva under och ta på sig risken. Anders tycker inte att det gör så mycket att de 
förlorar dessa uppdrag då det är en för hög risk för byrån.  
 
Vad gäller de som redan jobbar inom Öhrlings så tror Anders att vissa revisorer eventuellt blir 
redovisningskonsulter, skatteexperter eller experter inom något annat område. Det kommer att 
bli en viss förskjutning mellan revision och andra tjänster. Då det sannolikt kommer bli ett 
mindre behov av revisorer i landet vilket även kommer avspegla sig på kontoret i Borås. 
Anders tror att det är många internt som vill bli revisorer som kan vara bekymrade om hur det 
kommer att bli.  
 
Anders upplyser även om att revisionsbranschen står inför en generationsväxling. I Borås 
finns det ett flertal revisionsbyråer där ägarna är 55-60+ och stora klientbärare. Det kommer 
att försvinna många revisorer av naturliga anledningar precis som i många andra branscher. 
Hur många som behöver ersättas återstår att se.  
 
Hur rekryteringen och vilka rekryteringskriterier som kommer att behövas i framtiden är 
något som de på Öhrlings får fundera på framöver. Anders kan tänka sig att de får dela upp 
revisionen i två delar. Dels de som utför den lagstadgade revisionen och får en liknande 
utbildning som det är idag. Sen kan det bli specialister som får utföra andra 
redovisningstjänster och då är det möjligt att de inte behöver samma utbildningsbakgrund.  
 
Anders menar att företagen även i framtiden kommer att behöva hjälp, vad det kallas spelar 
ingen roll. Han tror att det kommer att finnas jobb i framtiden även om revisionsplikten 
försvinner. 
 

4.3 Intervju med Kent Iveling, Helgusgruppen 
 
Kent Iveling har en civilekonomexamen från Göteborg i grunden. Han har jobbat på 
Helgusgruppen sedan 1986 och är en av tre delägare. Intervjun genomfördes den 17 april 
2008. 
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4.3.1 Om företaget 
 
Helgusgruppen är ett av Borås äldsta företag och det tredje största i Borås med 18 anställda. 
Byrån har idag fyra påskrivande revisorer som tillsammans reviderar 400-450 kunder. Deras 
kunder består huvudsakligen av ägarledda företag. Företaget har idag endast ett fåtal kunder 
som kommer omfattas av den lagstadgade revisionen i framtiden om revisionsplikten 
avskaffas enligt de föreslagna gränsvärdena. Dessa företag är dock inte en så stor del utav 
omsättningen då Helgusgruppen bistår de övriga kunderna med andra tjänster utöver 
revisionen.  
 

4.3.2 Tankar kring delbetänkandet 
 
Innan utredningen presenterades trodde Helgusgruppen att revisionsplikten skulle avskaffas i 
flera steg. Kent har hela tiden trott att ett avskaffande är oundvikligt och att vilka gränsvärden 
det blir spelar mindre roll. 
 
Kent tycker att revision har framställts som något meningslöst i utredningen. Han menar att 
det framställdes som att kravet på revision lika gärna kunde slopas och istället bespara 
företagen denna kostnad. Kent påpekar att det idag är hårda revisionskrav och att han tycker 
att dessa slopas väldigt snabbt. 
 
De företag med mer än tio anställda tror Kent kommer vilja ha kvar sin revisor. I dagsläget 
följer revisorerna RS när de genomför sina revideringar. RS är väldigt komplicerat och svår 
att följa när revision görs i de små företagen. Det kan, enligt Kent, vara en anledning som gör 
det svårt att ha kvar revisionsplikten.  
 
De föreslagna gränsvärdena i delbetänkandet tror inte Kent är de slutgiltiga. Han tror istället 
att avskaffandet kommer att ske i form av en tvåstegsprocess efter att utredningen har varit ute 
på remiss.  
 
Kent anser att lagen om anmälningsplikt har varit lite underlig. Han tycker att det känns 
konstig att anmäla de företag som betalar honom för att utföra revision. När det gäller 
förvaltningsrevisionen så anser Kent att den inte ska tas bort. Om förvaltningsrevisionen tas 
bort försvinner en del av den samhällsnytta som revisorerna bidrar med. Han påpekar ändå att 
det är svårt att mäta hur stor samhällsnytta de gör.  
 
Om ett företag väljer att inte ha kvar sin revisor försvinner mycket kompetens från det 
företaget, då styrelsen inte brukar ha så stor kunskap inom extern redovisning. De brukar 
exempelvis inte veta när en kontrollbalansräkning ska upprättas. I nuläget är det ofta revisorn 
som tillför denna kunskap, säger Kent. Det kan leda till att de i styrelsen chansar och kör på 
utan att veta om det de gör är lagligt eller om det är olagligt. Kent poängterar att de i England 
har visat tendenser till mer en kreativ bokföring i de företag som inte omfattas av någon 
lagstadgad revision och alltså inte har någon som granskar bokföringen. 
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4.3.3 Relationen till kunderna och dess medvetenhet 
 
Kent tror inte att revisorns roll kommer att förändras så mycket. Han tycker det kommer att 
bli skönt att revisorn i framtiden kommer att bli frivilligt vald. Kent tror att det kan leda till att 
revisorn kan få en starkare ställning hos företagen. Men samtidigt kan det vändas till ett 
möjligt hot. Företaget kan ställa högre krav på revisorn och till och med välja bort revisorn 
vid till exempel en oren revisionsberättelse om revisorn inte är företaget till lags.  
 
De flesta av Helgusgruppens kunder är inte medvetna om den framtida förändringen inom 
revisionen. Det blir de anställda på Helgusgruppen som får ta upp den diskussionen med sina 
kunder. Däremot kommer de kunder som är medlemmar i Företagarna att få information 
genom deras tidning och kan på så sätt få reda på lite om förändringen. 
 
Kent är inte orolig för att allt för många kunder kommer avsluta sin relation med 
Helgusgruppen. Då de länge har tänkt i banorna kring att revisionsplikten kommer att 
avskaffas, har det lett till att de idag har många kombinerade uppdrag med både revision och 
redovisning. Han tror att det troligtvis kommer att vara de företag som endast har revisionen 
hos dem som kommer att avstå från revisionen först. Även vissa företag kommer 
Helgusgruppen själva råda att avstå från revision och erbjuda andra tjänster istället. I ett första 
skede tror han inte på att det är så många företag som kommer att avstå ifrån revision utan att 
det kommer att ske etappvis efter en längre tid. Han tror visserligen att vissa företag kommer 
att ha kvar revisorn på grund av att de vill slippa en extra granskning från Skatteverket.  
 

4.3.4 Förändringar på marknaden och i organisationen 
 
Kent tror att själva revisionsmarknaden kommer att minska men att det inte kommer att bli en 
ökad konkurrens mellan revisorer då många revisorer troligtvis övergår till att bli 
redovisningskonsulter. Han tror därmed att det kommer bli en ökad konkurrens mellan 
redovisningskonsulterna istället.  
 
I och med ökad konkurrens kommer de enmansföretag som idag endast sysslar med revision 
att drabbas hårt, tror Kent. Företag som låter en redovisningsbyrå göra deras bokföring har 
oftast ingen egen personlig kontakt med revisorn och det är vanligtvis redovisaren som förser 
revisorn med information. Kent ifrågasätter därför varför dessa företag skulle vilja ha kvar sin 
revisor. Redovisare kommer troligtvis även att arbeta aktivt för att få företagen att välja bort 
revisorn.  
 
Helgusgruppen vill idag bli bredare och därmed konkurrera inom fler områden som till 
exempel redovisning, löneadministration, kundreskontra och rent allmänt när det gäller 
personaladministrationstjänster. I och med denna förändring kommer de inte vara lika styrda i 
sin verksamhet utan de kommer att bli mer fria att göra nästan vad som helst. De kanske till 
och med kan börja sälja försäkringar vilket inte tillåts idag. Helgusgruppen har även planer på 
att utveckla sin redovisningsdel. Kent påpekar även att andra byråer har tänkt i dessa banor då 
det är en viss dragkamp om redovisningsbyråerna ute på marknaden.  
 
Helgusgruppen har inte någon ambition att förändra sina priser. Visserligen kommer antalet 
kvalificerade timmar att minska och det är revisionstimmarna som är dyra.  Kunden betalar 
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gärna för konsulttjänster och i och med det så tror Kent att prissättningen för dessa kan 
behållas. 
 
Helgusgruppen kommer troligtvis i framtiden efterfråga mer redovisare istället för personer 
inom revisionsområdet. I framtiden kommer det bli viktigare att se till vilka ambitioner den 
blivande anställde har med sin karriär. 
 

4.4 Intervju med Thomas Bohlin, KPMG 
 
Thomas började 1987 på KPMG och har jobbat där sedan dess. Han blev auktoriserad revisor 
efter fem år och kort där efter tog han över kontoret i Borås. 1998 blev Thomas invald som 
delägare i KPMG. Förr ägnade sig Thomas mest åt större företag, dotterbolag och 
internationella företag men har mer och mer övergått till att ägna sig åt större lokala ägarledda 
företag istället. Han poängterar att han inte jobbar så mycket med mikroföretag. Han är även 
revisor i kommunala bolag. Idag är han även en av nio marknadsområdeschefer. Han ansvarar 
för området Väst. Intervjun genomfördes den 18 april 2008. 
 

4.4.1 Om företaget  
 
Kontoret i Borås reviderar allt ifrån de största bolagen till de minsta. De reviderar totalt 
omkring 350 bolag. De största bolagen idag omsätter över tre miljarder kronor medan de 
minsta inte omsätter i stort sett någonting alls. Deras kunder består dels av ägarledda bolag 
men även kommunala bolag, stiftelser och kyrkor. Deras huvudsyssla är revision men de utför 
även viss konsultation och hjälper till med bolagens redovisning, bokslut och deklarationer. 
Under det senaste året har de utökat sin verksamhet gällande redovisning.  
 

4.4.2 Tankar kring delbetänkandet 
 
Som marknadsområdeschef för Väst har det inneburit att Thomas har träffat de andra åtta 
personerna i landet med samma titel. Vid dessa träffar har de under en längre tid diskuterat 
förändringen kring revisionsplikten gentemot vad de gjort ute på kontoren. För två år sedan 
började de diskutera på kontoret vad som kan ske och de har tagit fram och tittat på hur stor 
andel av personalen som kommer att beröras. Själv tror Thomas inte att han själv kommer att 
beröras speciellt mycket då han tror att de flesta av hans kunder kommer att behålla 
revisionen. På kontoret i övrigt så tror Thomas att drygt 50 % av det totala antalet företag 
kommer omfattas av revisionsplikt enligt nuvarande gränsvärden. Dessa företag står 
uppskattningsvis för 20 % av kontorets totala arbetsinsats.  
 
KPMG har själva genomfört en undersökning för att ta reda på hur många kunder de kan 
komma att förlora samt hur många som kommer vilja behålla kontakten med KPMG men vill 
köpa andra tjänster istället. Denna undersökning genomfördes när gränsvärdet låg på tre 
miljoner i omsättning och då trodde de att de skulle förlora ungefär 3-5 % av deras 
omsättning. De ska nu efter delbetänkandet genomföra en ny undersökning med de nya 
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gränsvärdena och efter det ska de ha en strategigenomgång där de kommer att behandla 
frågan om revisionspliktens avskaffande.  
 
Vad det gäller gränsvärdena så trodde Thomas att de skulle vara höga men att de skulle stanna 
på 50/25/50. Han tror även att det kommer bli någon form av upptrappning när det gäller 
gränsvärdena och att det ändå hamnar någonstans kring 50/25/50. Han poängterar att det 
endast är hans egna spekulationer. Men om gränsvärdena kommer att stanna vid 41,5 miljoner 
kronor i balansomslutning, 83 miljoner kronor i nettoomsättning och 50 anställda så hoppas 
han på att även andra redovisningsregler anpassas till den gränsen.  
 
Ett problem som Thomas tycker är att vi i Sverige idag har väldigt tuffa regler som nu helt 
plötsligt tas bort. Det är idag väldigt komplicerade regler som hela tiden uppdateras så att det 
till och med är komplicerat för dem inom revisionsbranschen att hålla sig uppdaterade. Han 
berättar att i och med att RS infördes har reglerna stramats upp och tajtats till när det gäller 
vad de får och inte får göra samt vad de ska göra. Samtidigt berättar han även att 
Revisorsnämnden som har granskat revisionen har blivit tuffare och tuffare. Det kommer även 
i fortsättningen vara så att de kommer att vara tvungna att följa RS för de företag som väljer 
att ha revision. 
 
Många bolag har idag en allt för omfattande revision i förhållande till deras storlek. Skulle de 
i framtiden kunna få någon annan form av kvalitetsgranskad årsredovisning skulle det vara 
bra, tycker Thomas. 
 
Thomas har även lite tankar kring mandattiden. Han säger att utredningen idag inte har talat 
om hur reglerna kring hur länge företagen måste ha revision om de frivilligt väljer att ha det. 
Han undrar lite över om företagen verkligen kommer att kunna säga ja och nej till revision 
precis som dom vill. Han undrar om de ena året kan ha det, andra året inte ha revision för att 
tredje året ha revision igen eller om de måste ha revision en viss tid om de har valt att ha 
frivillig revision. Han talar även om att det idag finns andra regler som är uppbyggda så att är 
företaget inne i regelsystemet så är de det under en viss karens och att det kanske kan bli 
något liknande för revisionen. 
 
Att förvaltningsrevisionen ska bort är en del av harmoniseringen inom EU. 
Förvaltningsrevisionen är väldigt rotad i Sverige och är en viktig del för företagen. Försvinner 
den så ökar risken för varje styrelsemedlem och därför tror Thomas att många styrelser 
kommer att vilja ha revision på något sätt. Även att anmälningsplikten vid misstanke om brott 
tas bort tror Thomas har att göra med harmoniseringsprocessen. Nu när Sverige har bestämt 
sig för att gå helt efter de internationella reglerna får vi plocka bort de specifika som vi har 
här i Sverige. 
 

4.4.3 Relationen till kunderna och dess medvetenhet 
 
Thomas uppfattning är att de små bolagen inte är medvetna om förändringen som sker inom 
revisionen. De pratar inte så speciellt mycket om det, dom är inte med så i debatten, de 
lyssnar inte lika mycket och inte lika intresserade. Dessa bolag har KPMG som ett stöd så att 
de vet att redovisningen blir rätt. I de större och medelstora företagen, som ofta har en extern 
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VD, kommer frågor kring hur KPMG ser på förändringen, hur branschen kommer att bli samt 
vad det kommer att innebära. 
 
KPMG hade siktat in sig på att de nya gränsvärdena skulle börja gälla från och med 2009 och 
att de hade lite panik över hur de skulle förmedla förändringen till sina kunder. I och med att 
förslaget gäller från 2010 har de nu ytterligare ett år på sig och känner därför inte samma 
panik. De har redan nu varit och pratat med banker och VD:ar. De har även planerat att ha 
någon informationsträff för sina kunder men att det antagligen kommer att vänta lite med det 
nu. Thomas tror inte att företagen är så intresserade av att fundera kring förändringen redan 
nu. Det är lång tid kvar tills det kommer att träda i kraft så det är mer aktuellt att genomföra 
denna informationsträff om ett år eller så.  
 

4.4.4 Förändringar på marknaden och i organisationen 
 
Thomas tror att det helt klart kommer att bli en omstrukturering i den här branschen.  
 
Thomas menar att då utredaren har valt så höga gränsvärden har han istället valt en mjuk linje 
och dragit ut på tiden tills förslaget ska slå igenom. Under denna tid kan både företagen och 
revisorskåren anpassa sig till förändringen och fundera igenom vad det faktiskt innebär. Då 
det finns ett antal fyrtiotalister inom revisorskåren kommer dessa även att fasas ut naturligt. 
 
Även fast inte alla kommer att jobba med revision i framtiden så sitter de på en otrolig 
kunskap i revisionsbranschen. Denna kunskap, menar Thomas, kan de använda inom andra 
områden i framtiden. Han menar att de kan flytta fram sina positioner på andra områden och 
marknadsför sedan några år tillbaka något de kallar för ekonomiservice. Ett område som de 
kommer att gå in och konkurrera på är inom konsultbranschen. De kommer eventuellt även i 
framtiden kunna åta sig mindre juridiska uppdrag och därmed konkurrera med advokaterna 
med att till exempel upprätta köpekontrakt. 
 
Idag är det väldigt många som blir auktoriserade redovisningskonsulter. Bara de uppfyller 
SRF eller FAR SRS kriterier så får de den titeln. Däremot är det väldigt stor skillnad 
kunskapsmässigt på en person som har varit revisor men övergått till att blir auktoriserad 
redovisningskonsult och en som inte har varit revisor tidigare. En redovisningskonsult kan i 
princip endast kontera och kunden har väldigt svårt att se skillnad på redovisningskonsult och 
redovisningskonsult. Det tycker Thomas är väldigt synd men det kommer i framtiden att 
komma någon form av kvalitetsgranskning även för redovisningskonsulter.  
 
Thomas har även funderat på att förstärka sin byrå genom att förvärva redovisningsbyråer 
som de sedan tidigare har samarbetat med. Det är idag inte alla redovisningsbyråer som håller 
hög klass och dessa tror Thomas kommer att försvinna. Han tror även att en del 
redovisningsbyråer kommer gå ihop med andra redovisningsbyråer och bilda en större byrå. 
Det finns idag en del företag som låter en redovisningskonsult sköta deras bokföring och ett 
annat företag utför revisionen utan någon speciell kontakt med kunden. Det är 
redovisningskonsulten som har den huvudsakliga kontakten med kunden och som förser 
revisorn med allt material för att kunna utföra revisionen. Thomas tror att dessa 
revisionsföretag kommer att förlora dessa kunder till redovisningskonsulten och därmed ha 
svårt att finnas kvar. 
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Thomas tror att de kommer att sälja revision, konsultation och lite mer kvalificerade tjänster 
som vanligt i fortsättningen och att priset på dessa tjänster inte kommer att förändras. 
Däremot så kommer priserna totalt sett sjunka på grund av att mer mindre kvalificerade 
tjänsterna så som bokföring, avisering av hyror och lönebearbetning kommer att säljas istället. 
Dessa tjänster kan inte debiteras lika högt som de kvalificerade vilket även återspeglas i 
lönerna för personalen i de olika personalkategorierna med olika timpriser. Dock kommer det 
att bli en viss prispress på revisionstjänsterna då det blir ett överskott på revisorer.  
 
Fortfarande kommer revisionsbyråerna att vara en väsentlig spelare när det gäller kvalificerad 
kunskap inom ekonomisk information och de kommer även i framtiden dra till sig kunniga 
personer. Däremot kommer den direkta karriärvägen att förändras. Thomas menar att det i 
framtiden kommer bli svårare att bli auktoriserad eller godkänd revisor, i alla fall hos små och 
medelstora revisionsbyråer. I framtiden kommer personer inom branschen nog få räkna med 
att bli mer konsult, men även mer av en controllerfunktion. Thomas påpekar att som revisor 
ser dom väldigt mycket vad som behöver göras i företagen men som de inte får göra idag. 
Företagen får då anlita en annan konsult till det. Det tycker företagen oftast är jobbigt och att 
det kostar mycket pengar. I samband med avskaffandet av revisionsplikten kanske 
möjligheten finns för revisionsbyråerna att få utföra dessa tjänster. Likaså gå lite djupare in på 
lite olika ställen i företagen som inte har så mycket med externredovisning att göra utan mer 
intern redovisning. Thomas tror att ekonomistyrning kommer få en större betydelse i 
framtiden.  
 
Thomas har svårt att tro att de kommer att bli utan jobb eller att branschen kommer att minska 
totalt sett i omfattning, utan han menar att de kommer att sälja sina timmar men ändra på sina 
arbetsuppgifter. 
 

4.5 Intervju med Pär-Anders Danielsson, Haga Revision 
 
Pär-Anders är godkänd revisor och startade Haga Revision tillsammans med Birgit år 1990. 
Pär-Anders har även varit en av fyra representanter från olika små revisionsbyråer runt om i 
landet som har varit med i en diskussionsgrupp med FAR SRS. De tog fram förslag på hur 
marknaden ska bemöta förändringen. Intervjun genomfördes den 21 april 2008. 
 

4.5.1 Om företaget 
 
Företaget har sedan starten sakta men säkert vuxit och består nu av 9 personer. Byrån har 
ungefär 375 kunder varav 225 stycken utav dessa är aktiebolag och resten är enskilda firmor 
och handelsbolag. Deras kunder består mestadels av småföretag på grund av att deras 
verksamhetsort är liten. Ett stort företag för Haga Revision är ett företag med kanske 25 
anställda. I EU:s ögon har ett litet företag omkring 250 anställda, poängterar Pär-Anders. 
Omkring 99 % av Haga Revisions kunder kommer inte i framtiden behöva den lagstadgade 
revisionen eller alla utom kanske två eller tre av deras kunder.  
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Haga Revision har idag många kombiuppdrag med både redovisning och revision. Pär-Anders 
menar att det i en så liten stad som Lidköping inte fungerar med att endast syssla med ren 
revision utan det krävs redovisningstjänster också, speciellt nu när revisionsplikten försvinner. 
 

4.5.2 Tankar kring delbetänkandet 
 
Pär-Anders berättar att det till en början var ett socialdemokratiskt förslag att se över 
revisionsplikten och då var det inte tal om att den skulle bort. Efter regeringsskiftet har 
Centern drivit frågan kring revisionsplikten väldigt hårt och vill att företagen ska spara 
pengar. Men som Pär-Anders poängterar så rättar de i princip alla årsredovisningar idag där 
en redovisningsbyrå har varit inblandad och gjort bokföringen och bokslutet. Dessa rättningar 
kommer redovisningsbyråerna själva få göra i framtiden. Revisorerna blir av med jobb men 
redovisningsbyråerna får mer jobb istället. Det är inte så att allt försvinner utan 
redovisningsbyråerna måste lägga ner extra timmar på varje bokslut. Så det blir inte hela den 
besparingen som utredningen tror, men visst blir det besparingar för en del, tror Pär-Anders. 
 
Att gränsvärdena blev så höga som dem blev i förslaget var en överraskning för Pär-Anders. 
Däremot så tror han att det kommer hamna på en lägre nivå när propositioner kommer för att 
successivt öka. Att Pär-Anders tror att nivån kommer bli lägre beror på att både Skatteverket 
och Ekobrottsmyndigheten går emot det nuvarande förslaget. 
 
Pär-Anders tycker det är bra att förvaltningsrevisionen ska slopas för han menar att den ändå 
inte har fungerat. Han anser inte att det finns en chans att göra en riktig förvaltningsrevision i 
små företag där styrelse, VD och den som arbetar är samma person och inget riktigt 
styrelsearbete utförs. Att de tar bort att revisorerna ska rapportera skatter och avgifter är också 
bra enligt Pär-Anders. Han anser att det har känts som att revisorerna har varit Skatteverkets 
förlängda arm. I Sverige har vi haft en väldigt hög revisionsnivå och vi har lagt på bland annat 
förvaltningsrevisionen och skattekontroll utöver den lagstadgade revisionen. Pär-Anders 
menar att det inte får vara så att de som väljer frivillig revision ska få revision plus alla andra 
svenska regler och de som väljer att inte ha revision inte får någonting. Därför tycker han att 
det är bra att det åkte ner till endast den lagstadgade revisionen. Däremot hade han hoppats på 
och föreslagit att det skulle bli någon form av revisionlight men det har dock avvisats.  
 
När det gäller skyldigheten att anmäla brott så tycker Pär-Anders att det är bra att även den 
försvinner på grund av att det inte har fungerat som det var tänkt. Han påpekar att det är 
omöjligt för en revisor att känna till alla olika punkter som de ska anmärka på och får istället 
anlita utomstående experter för att göra bedömningar om brott har förekommit.  
 
När Pär-Anders och de övriga på Haga Revision har diskuterat innan förslaget släpptes, 
trodde de att de troligtvis skulle tappa 30 % av sina revisionsuppdrag. Däremot så utgick de 
ifrån en lägre gräns. När de nu vet gränsvärdena tror de att de kommer att tappa mer än 30 % 
av sina revisionsuppdrag, kanske 40 % i inledningsskedet. De tror även att de kommer tappa 
mer och mer uppdrag ju längre tiden går efter att lagen har trätt in. Han tycker själv att har 
företagen ingen nytta av revision, så varför ska de då betala 15 000 kronor för något som inte 
ger de något. Kunden får visserligen en genomgång av sitt bokslut eller av årsredovisningen 
och det är en form av kvalitetssäkring. Men har kunden inte någon som frågar efter en 
kvalitetssäkring, upplever kunden inte nyttan med revisionen och undrar då varför de ska 
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betala för revisionen. Pär-Anders tror att det är de bolagen som inte har några lån utan är 
självfinansierade som kommer att välja bort revision. Han tror även på mer privat borgen i 
framtiden för att slippa att bankerna kanske kräver revision. De på Haga Revision har varit 
och pratat med en bank och fått reda på att banken kommer att kräva någon form av 
granskning för alla lån över en miljon. Vilken typ utav granskning som kommer krävas vet de 
ännu inte. De vet inte om banken kommer kräva en fullständig revision eller bara någon form 
av intyg.  
 
Nu har utredaren föreslagit att det ska anges i deklarationen om bolaget har en revisor eller 
inte. Pär-Anders tror att en del kunder kommer att behålla revisionen bara för att inte få någon 
annan som granskar dem istället. För är det inte revisorerna som granskar företagen så är det 
någon annan, till exempel Skatteverket. För någon form av granskning tror ändå Pär-Anders 
på. 
 

4.5.3 Relationen till kunderna och dess medvetenhet 
 
Medvetenheten om förändringen är bland Haga Revisions kunder blandad. Det skrivs väldigt 
mycket om förändringen men Pär-Anders tror inte riktigt kunderna förstår vad det egentligen 
handlar om eller att dom inte bryr sig. Kunderna tycker det är långt kvar tills förändringen slår 
igenom. En del frågor om vad det kommer att innebära får ändå Pär-Anders av sina kunder. 
Han berättar även att det är många som inte riktigt vet vad revisorn gör i dagsläget. Kunderna 
vet inte skillnaden på revision och alla övriga tjänster som de på Haga Revision erbjuder. De 
ser bara en faktura som kommer från revisionsbyrån och förutsätter att allt är 
revisionskostnad.  
 
För att informera sina kunder skickar Haga Revision ut en kundtidning från FAR SRS där det 
bland annat står om förändringen och andra aktuella saker. Haga Revision skickar även ut en 
folder två gånger per år med aktuell information och i nästa folder kommer de att informera 
om vad förändringen kommer att innebära. De kommer även i informationsmaterialet trycka 
på hur viktigt det är med revision och att det är väsentligt att ha kvar den på grund av att det är 
en kvalitetssäkring.  
 
Ett problem har tidigare varit att de aldrig behövt marknadsföra sig och tala om varför det är 
bra med revision. Det på grund av att företagen har varit tvungna enligt lag att ha en revisor. 
Idag vet du att om en årsredovisning är underskriven av en revisor så stämmer siffrorna i den 
bra med verkligheten. Om du däremot tar fram en årsredovisning som ingen har skrivit på, då 
vet du inte om siffrorna stämmer eller inte. Med det menar Pär-Anders att när plikten 
försvinner så behöver inte alla företag ha en revisor och då vet berörda parter inte riktigt vad 
som är sant och vad som inte är sant i årsredovisningen.  
 

4.5.4 Förändringar på marknaden och i organisationen 
 
Pär-Anders talar om att de har funderat på att byta namn på byrån så att de kommer ifrån 
revision. I sina foldrar så står det: Välkommen till din lokala revisions- och redovisningsbyrå. 
Till en början har de tänkt byta plats på revision och redovisning så att redovisning kommer 
först och belysa det.  
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De tänker även på vilka uppdrag de tackar ja till. På Haga Revision har de börjar plocka på sig 
fler redovisningsuppdrag. Skulle det idag komma någon som skulle vilja ha hjälp med enbart 
revision så tackar byrån nej till det uppdraget på grund av att de kanske ändå förlorar den 
kunden om två år. De slår därmed sakta men säkert om från revision och går mer åt 
redovisning. Nackdelen med det är enligt Pär-Anders att redovisningstjänsterna är sämre 
betalda. Det kan i slutändan till och med spegla av sig på personalens löner. 
 
När det gäller prissättningen på deras tjänster har de inte som avsikt att sänka dessa men de 
kan ändå eventuellt bli tvingade till det av marknaden. I och med att det blir färre uppdrag 
kvar ökar konkurrensen bland revisorerna om dessa uppdrag. Det kan i sin tur leda till att det 
kommer bli en viss prispress neråt på revisionstjänsterna. Priserna på redovisningstjänsterna 
tror Pär-Anders kommer att ligga kvar på samma nivå som idag. 
 
En fördel med att revisionsplikten försvinner är att då behöver ingen som inte vill ha revision 
ha det. Pär-Anders menar att de idag har en väldig tidspress på sig för att revisionen inte ska 
bli för dyr för kunden. Har kunden själv valt revision så blir det på ett helt annat sätt. 
 
Haga Revision har idag samarbete med några mindre revisionsbyråer i västra Sverige. 
Pär-Anders tror att det kommer bli mer nätverk mellan små byråer i framtiden och att 
revisionsuppdrag fördelas inom dessa nätverk. På så sätt kan olika byråer dra nytta utav 
varandras kunskaper och kundkrets.  
 
Rekryteringsbehovet och kriterierna kommer i framtiden att se lite annorlunda ut tror 
Pär-Anders. Han tror att när det gäller redovisning så ska de inte gå för högt upp i 
utbildningsnivå utan då är det kanske bättre att anställa gymnasieekonomer. Ska personen 
göra bokslut och ta konsultationer måste personen veta vad det handlar om och då är 
civilekonomer mer rätt personer. Pär-Anders tror att det i framtiden kommer vara en mix av 
dessa två utbildningsnivåer som kommer att efterfrågas.  
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5 Analys  
 
 
I det här kapitlet kopplas det empiriska material ihop med den teoretiska referensramen. För 
att underlätta läsningen är analysen uppdelad med samma rubriker som i det empiriska 
materialet. 
 
 

5.1 Respondenternas tankar kring utredningen 
 
Revisionspliktens avskaffande har varit en aktuell fråga under en längre tid som har 
diskuterats fram och tillbaka. Våra respondenter har även de diskuterat frågan under en tid på 
respektive revisionsbyrå. Thomas har som marknadsområdeschef diskuterat frågan med 
övriga marknadsområdeschefer under en längre tid. På KPMG:s kontor i Borås har frågan 
varit aktuell i mer än två år. På Fredriks byrå har de valt att ha en styrgrupp som diskuterar 
förändringar inom revisionsbranschen där även frågan om revisionsplikten har diskuterats. 
Pär-Anders har däremot varit med i en diskussionsgrupp på FAR SRS där de tagit fram 
förslag på hur marknaden ska bemöta förändringen. Även Anders har jobbat centralt med 
frågan och annan utveckling inom revisionsområdet på Öhrlings. Då de har haft inställningen 
under en längre tid att revisionsplikten ska avskaffas då det är så det ser ut i omvärlden har de 
tagit med det i deras affärsplaner. Nu när utredningen har presenterats kommer de inte att 
ändra på den redan utarbetade strategin trots höga gränsvärden. Även Kent har trott att ett 
avskaffande har varit oundvikligt. 
 
Utredningen har föreslagit att de högsta värdena som EU:s fjärde direktiv tillåter för vilka 
företag som får undantas från revisionsplikten ska tillämpas i Sverige. Omvandlat till svensk 
valuta är gränsvärdena 50 anställda, 41,5 miljoner kronor i balansomslutning och 83 miljoner 
kronor i nettoomsättning. Utredaren diskuterade först lägre gränser med tre anställda, en och 
en halv miljon kronor i balansomslutning och tre miljoner kronor i nettoomsättning. Då 
Fredrik har haft insyn i utredningen visste han var gränsvärdena skulle hamna så de höga 
gränserna kom inte som en överraskning för honom. Våra övriga respondenter trodde innan 
förslaget presenterades att gränsvärdena skulle hamna på en lägre nivå än vad som nu 
presenterades men inte så lågt som den första diskussionen. Thomas trodde exempelvis att 
gränsvärdena skulle hamna på 50/25/50. Flera av respondenterna tror inte att de föreslagna 
gränsvärdena kommer bli de slutgiltiga utan att de kommer bli lägre när propositionen 
presenteras. Pär-Anders tror Skatteverket och Ekobrottsmyndigheten kommer att försöka 
påverka gränserna så att de sänks. Om gränsvärdena hamnar på de föreslagna nivåerna hoppas 
Thomas på att de övriga redovisningsreglerna anpassas till den gränsen.  
 
Vi i Sverige är ensamma om att ha förvaltningsrevision i EU. För att anpassa våra regler till 
EU:s regler föreslår utredningen att förvaltningsrevisionen bör avskaffas. 
Förvaltningsrevisionen ska idag enligt Aktiebolagslagen granska så styrelsen och VD:n har 
uppfyllt de ställda kraven med att fullgöra bokföringsskyldigheten och att de inte agerat på 
något otillåtet sätt som kan leda till att de blir ersättningsskyldiga gentemot företaget. Om det 
är bra eller dåligt att förvaltningsrevisionen tas bort har våra respondenter delade åsikter om. 
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Pär-Anders som mestadels har klienter av mindre storlek tycker att det är bra att 
förvaltningsrevisionen försvinner. Han menar att den ändå inte har uppfyllt det tänkta syftet. 
Thomas tycker däremot att förvaltningsrevisionen är en viktig del för företagen. Han menar 
att om förvaltningsrevisionen försvinner så ökar risken för företagens styrelsemedlemmar då 
inte revisorn ger råd om att bevilja styrelsen och VD:n ansvarsfrihet. Även Fredrik menar att 
om förvaltningsrevisionen försvinner så tas skyddet bort från styrelsen och varje 
styrelsemedlem får ett större ansvar och därmed en större risk. Han menar dock att i de minsta 
företagen där styrelse, VD och bolagsledning är samma person behövs inte 
förvaltningsrevisionen. Även Anders säger att förvaltningsrevisionen inte spelar så stor roll 
för mindre företag men att den väger tyngre ju större bolagen är. Anders säger att då 
aktieägarna inte har insyn över verksamheten fungerar förvaltningsrevisionen som en 
informationskälla till att styrelsen och VD:n har skött sitt jobb. Det styrks även i den 
teoretiska referensramen genom intressentmodellen där Smith (2006) säger att revision är till 
fördel för aktieägarna då revisorn bedömer ledningens arbete och kontrollerar så att inga fel 
eller oegentligheter har uppstått. Om förvaltningsrevisionen tas bort kan det i framtiden 
komma att bli en frivillig tjänst som företagen kan köpa till, tror Anders. 
 
Utredningen föreslår även att revisorn inte längre ska behöva granska om företaget har betalat 
tillräckligt med skatt samt anmäla sina klienter vid misstanke om brott, som de enligt regler 
idag ska göra. Anders menar att revisorernas arbete inte kommer påverkas om 
anmälningsplikten tas bort då det inte har varit något fokusområde. Kent och Pär-Anders 
tycker att regeln kring att anmäla sina kunder vid misstanke om ekonomisk brottslighet inte 
har fungerat och att det därmed är bra att den tas bort. Pär-Anders tycker att det näst intill är 
omöjligt att hålla reda på alla punkter de ska anmärka på medan Kent tycker att det har känns 
konstigt att anmäla de företag som de på Helgusgruppen får betalt av. Pär-Anders tycker även 
att det är bra att de inte ska behöva granska sina kunders skatteförpliktelser då han har känt 
sig som Skatteverkets förlängda arm.  
 
Anders och Pär-Anders tar även upp att de tror att det kan vara en fördel att revisionsplikten 
avskaffas. Anders menar att det alltid är bättre när en tjänst är efterfrågestyrd än reglerad i lag. 
Pär-Anders säger även att det blir på ett helt annat sätt om kunden själv väljer att ha revision 
istället för att tvingas till det. Även Kent tror att det kan bli bra med ett avskaffande av 
revisionsplikten. Han tror att det kan leda till att revisorn kan få en starkare ställning hos 
företagen.  
 

5.2 Relationen till revisionsbyråns kunder 
 
Idag har alla aktiebolag en plikt på att ha en auktoriserad eller godkänd revisor enligt 
Aktiebolagslagen. Enligt Fredrik har den lagstadgade revisionen inneburit att 
revisionsbranschen inte har behövt visa för företagen vad nyttan med revisionen är. Fredrik 
och hans byrå ska nu belysa nyttan med revisionen för sina kunder. Även Anders är 
självkritiskt och påpekar att de i branschen inte har varit särskilt bra på att informera om vad 
kunderna får ut av revisionen men att de nu tvingas till det. Pär-Anders ser också ett problem i 
att de tidigare inte behövt marknadsföra sig och tala om varför det är bra med revision och 
därmed är inte deras kunder så medvetna om vad revision innebär. De ska nu trycka på hur 
viktigt det är med revision för sina kunder och att det är väsentligt att ha kvar revisionen då 
det är en kvalitetssäkring. 
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I teorin beskrivs revisorn som en person som utöver att utföra den lagstadgade revisionen 
även verkar som rådgivare. Att revisorn har en rådgivande roll i praktiken bekräftas av våra 
respondenter. Thomas berättar att KPMG är ett stöd för de mindre bolagen och ser till att 
deras redovisning blir rätt. Kent menar att om kunden väljer bort revisionen och inte behåller 
kontakten med revisionsbyrån försvinner mycket av den kompetens som företaget haft 
tillgång till genom revisorn. Han menar att styrelsen inte brukar ha så stor kunskap inom 
externredovisning vilket kan leda till att de agerar utan att veta om det de gör är lagligt eller 
om det är olagligt.  
 
Utredningen har föreslagit att revisionspliktens avskaffande ska genomföras vid halvårsskiftet 
2010. Alla våra respondenter poängterar att de flesta av deras kunder inte är medvetna om 
förändringen. På Öhrlings är det endast en femtedel som vet lite om vad som är på gång enligt 
deras undersökning. Både Fredrik och Thomas har sett tendenser till att ju större företagen är 
desto mer medvetna är de om att en förändring är på gång, men de vet inte vad förändringen 
innebär. Enligt våra respondenter är deras kunder inte intresserade i vad som ska hända om 
två år då kunderna måste driva sin verksamhet.  
 
Idag styr olika lagar vad en revisor ska göra samt vad revisorn får och inte får göra. En revisor 
får exempelvis inte lämna råd som ingår i granskningsuppdraget, vilket framkommer i 
revisorslagen. När den lagstadgade revisionen försvinner ser byråerna sin chans att kunna 
erbjuda andra tjänster till företag som inte väljer att ha kvar revisionen. Då byråernas kunder 
inte är insatta i förändringen inom revisionsbranschen har flera av våra respondenters byråer 
varit i kontakt med sina kunders intressenter istället. På Fredriks byrå har de varit i kontakt 
med banker och hört sig för vilka tjänstepaketlösningar som de kan erbjuda till bankerna. 
Även Pär-Anders har han varit i kontakt med banken och hört sig för vad de kommer kräva 
för granskning för att bevilja lån i framtiden. Fredrik berättar att de även har träffat fackliga 
representanter för att ta reda på vilka granskningar som kan vara nödvändiga för att 
säkerställa personalens trygghet.  
 
En anledning till att revisionsplikten avskaffas för mindre aktiebolag är att få ner de 
administrativa kostnaderna för företagen med 25 % i linje med vad EU-kommissionen vill. 
Fredrik tror att ett avskaffande av revisionsplikten kommer att ge den besparingen som 
utredningen menar. Det på grund av att företagen troligtvis kommer att få köpa någon form av 
kvalitetssäkring av den finansiella informationen då intressenterna kräver det. Han menar att 
om de ska gå in och granska en liten punkt i företaget kommer de behöva sätta sig in i bolaget 
vilket kommer att ta mer tid som annars hade ingått i revisionen. Pär-Anders tar upp ett annat 
problem som kommer att påverka att besparingarna inte bli så stora som utredningen säger. 
Han poängterar att han som revisor i princip rättar alla årsredovisningar som 
redovisningsbyråerna gör. Om företaget väljer att avstå från revision kommer 
redovisningsbyrån att få göra dessa rättningar istället. Redovisningsbyrån kommer då att få 
lägga ner extra timmar på varje årsredovisning vilket innebär att kostnadsbesparingarna inte 
blir så stora som det står i utredningen.  
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5.3 Förändringar på revisionsmarknaden 
 
Thomas påpekar att revisionsbranschen sitter på en otrolig kunskap som kan användas inom 
andra områden. Alla våra respondenter har tänkt sig att satsa mer på konsulttjänster och andra 
tjänster i samband med att revisionsplikten avskaffas. Då företag väljer bort revisionen och 
oberoendeförhållandet försvinner tror Kent att de inte blir lika styrda i sin verksamhet och kan 
exempelvis tänka sig sälja försäkringar i framtiden och konkurrera inom flera områden. 
Fredrik tror på att stärka upp byråns skattekompetens medan de på Anders byrå har tänkt satsa 
mycket på att utveckla både skattetjänster och konsulttjänster. Thomas funderar på att bredda 
sin verksamhet och kan tänka sig utföra lättare juridiska uppdrag i framtiden.  
 
En annan tjänst som alla byråer kommer att utveckla är redovisningstjänsten. Öhrlings har 
exempelvis köpt på sig flera redovisningsbyråer för att kunna erbjuda olika 
redovisningstjänster till mindre företag som i framtiden inte vill ha revision. De vill även 
försöka hitta olika paket av revisionstjänster för att kompensera bortfallet inom den 
lagstadgade revisionen. Även KPMG har funderat på att förvärva en redovisningsbyrå som de 
idag har samarbete med för att förstärka sin redovisningsdel. Haga Revision har redan idag en 
stark redovisningsdel men har plockat på sig ännu fler redovisningsuppdrag för att säkra upp 
inför framtiden. De tackar till och med nej om det kommer nya uppdragsförfrågningar som 
enbart innefattar revision. Framöver kommer Haga Revision stärka det samarbete de har med 
andra mindre revisionsbyråer. Pär-Anders tror att nätverk mellan mindre byråer kommer bli 
viktigare i framtiden.  
 
Idag är revision och redovisning två skilda marknader. Då revisorerna har varit styrda av 
regler om vad de får och inte får göra har de inte kunnat konkurrera med 
redovisningskonsulterna. Lika så har inte redovisningskonsulterna kunnat konkurrera med 
revisorerna då revisionen måste utföras av en godkänd eller auktoriserad revisor.  
 
I framtiden tror Kent och Fredrik att redovisningskonsulterna kommer få en ökad konkurrens 
av revisionsbyråerna. Anders tror att flera revisorer kommer övergå till att bli 
redovisningskonsulter eller experter inom olika områden. Även Kent tror att flera revisorer 
kommer övergå till att bli redovisningskonsulter istället och därmed en minskning av antalet 
revisorer. Han tror därför inte att det blir någon ökad konkurrens bland revisorerna dock tror 
han att enmansbyråer som endast sysslar med revision kommer ha svårt att klara sig i 
konkurrensen. Fredrik menar däremot att det kommer bli en ökad konkurrens mellan 
revisorerna. Han tror även att skillnaden mellan revisorer kommer bli tydligare i framtiden.  
 
Idag är det skillnad på en revisor och en redovisningskonsult kunskapsmässigt och 
utbildningsmässigt. En kvalificerad revisor ska ha en kandidat- eller en magisterexamen med 
företagsekonomisk inriktning och en praktisk erfarenhet på tre eller fem år beroende på 
revisorstitel. En redovisningskonsult får idag tillämpa dispensregler för att bli auktoriserad 
redovisningskonsult. Reglerna består av att personen antingen ska ha minst tio års erfarenhet 
inom redovisning eller att personen är civilekonom med minst tre års erfarenhet som 
redovisningskonsult. Thomas menar därför att det kommer att bli en stor kunskapsmässig 
skillnad mellan en redovisningskonsult som har blivit kvalificerad genom dispensregler än en 
som har varit revisor men övergått till att bli redovisningskonsult. Fredrik menar att det är ett 
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stort glapp mellan en revisor och en redovisningskonsult kunskapsmässigt. Han säger att det 
kommer bli viktigt framöver att framhålla den spetskompetens som de på revisionsbyrån har. 
 
Vilket pris en vara har styrs utav utbudet och efterfrågan. Än så länge har efterfrågan på 
revision varit styrd i lag då det har varit en plikt. När revisionsplikten tas bort kommer inte det 
vara lika många företag som efterfrågar revisionen. Fredrik och Pär-Anders tror att det 
kommer vara cirka 40 % av deras kunder som kommer avstå från revisionen i framtiden. Då 
efterfrågan minskar kan det bli en prispress nedåt eller leda till att utbudet minskar och på så 
vis kvarstår prisnivån. Hur våra respondenter tror att priset för revisionen kommer vara i 
framtiden är varierande. Thomas tror att det kommer att bli en viss prispress då det till en 
början kommer att bli ett överskott på revisorer. Även Pär-Anders tror att priserna kommer gå 
ner till en början då det kommer bli en ökad konkurrens på marknaden och det blir färre 
revisionsuppdrag.  
 
Anders menar däremot att konkurrensen idag redan är hög och att priserna inte kommer 
påverkas så mycket. Han tror visserligen att priserna kommer gå ner lite till en början men att 
de kommer gå upp igen i samband med att kunderna ser värdet med revisionen. När de ser 
vad de får ut av revisionen kommer det bli lättare för revisorerna att ta betalt för det arbete 
som krävs.  
 
Fredrik tror att det är andra marknader som kommer drabbas av prispress istället för 
revisionsmarknaden. Han ger exempel på att advokater kommer få en annan konkurrens då 
revisionsbyråerna eventuellt kan konkurrera med billigare priser än vad advokaterna tar idag.  
 
Ingen av våra respondenters byråer har ambitionen att sänka sina priser. Men om marknaden 
kräver det så kommer Pär-Anders att sänka sina priser. Thomas säger även att den 
genomsnittliga timpenningen på byrån troligtvis kommer att sjunka då det kommer att säljas 
fler timmar av de okvalificerade tjänsterna som har billigare timpris.  
 
För att bli godkänd eller auktoriserad revisor idag krävs en kandidat eller magisterexamen 
med företagsekonomisk inriktning. För att få avlägga revisorsexamen krävs även tre 
respektive fem års praktisk erfarenhet. För att bli auktoriserad redovisningskonsult däremot är 
kriterierna inte lika hårda. Vad som krävs beror på vilken organisation som utfärdar 
auktorisationen. På Fredriks byrå tittar de idag inte så mycket på att personen de vill anställa 
uppfyller de utbildningskrav som krävs för att kunna avlägga revisorsexamen. Då de redan 
har tillräckligt med påskrivande revisorer tittar de istället på att personen känns rätt. I 
framtiden kommer de även att försöka stärka byråns kompetens på andra områden, som till 
exempel att anställa personer inom skatteområdet.  
 
Anders tror, men som de inte har diskuterat på byrån än, att de som utför revision i framtiden 
kommer att ha samma utbildningskrav som de krav som finns idag. Däremot tror han att 
specialister kommer att ha andra utbildningskrav på sig. Kent tror att det i framtiden kommer 
att vara viktigt att se till vilka ambitioner som den blivande anställde har med sin karriär. Han 
tror även att de på hans byrå kommer att anställa fler personer med redovisningskunskap i 
framtiden för att kunna utveckla redovisningsdelen på byrån.  
 
Thomas tror att det kommer bli svårare för nyanställda att bli godkända eller auktoriserade 
revisorer i framtiden utan de får räkna med att bli mer av en konsult istället. Han tror även att 
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det kommer bli allt viktigare med controllers på byråerna. Även Pär-Anders tror att det 
kommer att se annorlunda ut med vilka personer de kommer att rekrytera. Han tror att det 
kommer bli två olika utbildningsnivåer som kommer att behövas på byrån. Om personen bara 
ska arbete med redovisning kan det räcka med en gymnasieutbildning inom ekonomi medan 
om personen ska göra bokslut och ha konsultationer så krävs det en eftergymnasial 
vidareutbildning.   
 
Det är ingen av våra respondenter som uttalat tror att det kommer bli en minskning av antalet 
anställda hos dem. Fredrik, Anders och Thomas tror att det inte kommer bli en minskning av 
antalet jobb i framtiden då företagen även i fortsättningen att kommer att behöva hjälp.  
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6 Slutsatser och avslutande diskussion 
 
 
I kapitlet har vi dragit slutsatser och svarat på forskningsfrågorna utifrån analysen. Utifrån 
svaren på forskningsfrågorna har vi gett mer generella slutsatser på vårt forskningsproblem 
som ställdes i inledningen. Vi avslutar kapitlet med en avslutande diskussion och förslag till 
vidare forskning. 
 
 

6.1 Svar på forskningsfrågorna 
 

• Vad tycker revisorerna om att revisionsplikten avskaffas? 
 
Revisorerna har förväntat sig att revisionsplikten kommer att avskaffas men de anser att de 
föreslagna gränsvärdena är något höga. Revisionsbyråerna har redan innan utredningen 
presenterades börjat förbereda sig inför revisionspliktens avskaffande. Genom vår empiriska 
undersökning kan vi se indikationer på att revisionsbranschen tycker det är bra att 
revisionsplikten avskaffas och att marknaden ska styra vilken kvalitetssäkring som krävs av 
de finansiella rapporterna istället för lagar. 
 
Även specifika regler som förvaltningsrevision, revisorns skyldighet att anmäla misstanke om 
brott och rapportera skatter och avgifter som vi i Sverige har tas bort ses i huvudsak som 
positivt av revisorerna. De menar att det är bra att reglerna anpassas och likställs med övriga 
EU och att Sverige anpassar den lagstadgade revision till EU:s krav. Revisorerna menar att de 
företag som väljer frivillig revision endast ska innefatta de krav som EU ställer och inte 
innehålla de specifika krav som vi i Sverige har haft.  
 
Ett problem som de intervjuade revisorerna identifierar med att förvaltningsrevisionen tas bort 
är att risken för styrelsemedlemmar ökar vilket leder till att många företag troligtvis även i 
framtiden kommer att efterfråga förvaltningsrevision.   
 
 

• Kommer utbud av tjänster och dess prissättning att förändras? 
 
Då efterfrågan på revision inte kommer att bli lika stor i framtiden förväntas ett flertal 
revisorer att övergå till andra former av arbetsuppgifter istället. Flera revisorer förväntas även 
överge sin revisorstitel och rikta in sig på att bli auktoriserade redovisningskonsulter istället.  
 
När antalet revisionsuppdrag kommer minska i framtiden har flera revisionsbyråer börjat sikta 
in sig på andra tjänsteområden istället. Konsulttjänster och redovisningstjänster är de två stora 
tjänster som har lyfts fram i vår undersökning. Även ökad skattekompetens och möjligheten 
till att erbjuda skatterådgivning och andra kvalificerade tjänster på revisionsbyrån kommer att 
bli viktigare i framtiden.  
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Beroende på hur resultatet av den totala utredningen kommer att bli och vad som kommer att 
hända med jävsreglerna kommer det utvecklas olika tjänstepaket efter vad marknaden och 
kunderna efterfrågar. 
 
I samband med avskaffandet ökar konkurrensen tillfälligt bland revisorerna innan marknaden 
hunnit anpassa sig. I och med ökad konkurrens förväntas det bli en prispress nedåt på 
revisionstjänsterna för att sedan återhämta sig. Dock kommer troligtvis det genomsnittliga 
timpriset sjunka på revisionsbyråerna på grund av att det kommer att säljas fler timmar av 
okvalificerade tjänster, exempelvis bokföring och personaladministrationstjänster.   
 
 

• Kommer rekryteringsbehovet och rekryteringskriterierna att förändras? 
 
Revisionsbyråerna som vi har intervjuat ser inte att behovet av antalet anställda kommer att 
minska framöver. Skillnaden kommer istället att ligga i vilka arbetsuppgifter personen som 
anställs ska utföra. I framtiden kommer det inte vara lika viktigt att personen som anställs 
uppfyller kriterierna för att avlägga revisorsexamen. När revisionsbyråerna i framtiden 
anställer personal kommer det bli viktigare att gå på vilken kompetens som personen har. 
Utbildning kommer fortfarande att vara viktigt vid anställning. Då de anställda på en 
revisionsbyrå troligtvis kommer att verka mer som konsulter i framtiden kommer det bli 
viktigare att få rätt person till rätt arbetsuppgift och se till vilka ambitioner personen har.  
 
Revisionsbyråerna kommer i framtiden att ägna sig mer åt redovisning och därmed även 
anställa mer redovisare. Dessa personer kommer det inte att ställas samma utbildningskrav på 
som det gör för revisorerna idag. Beroende på hur revisionsbyråernas tjänster utvecklas efter 
marknadens behov kommer även anställningskriterier tas fram utefter det. Det leder till att det 
i framtiden kommer att bli en mer spridning av vilken utbildningsbakgrund de anställda har 
beroende på vilka arbetsuppgifter de utför. 
 
 

• Finns det skillnader i hur revisionsbyråerna förbereder sig inför förändringen 
beroende på storlek av byrå och hur stor stad de har kontor i? 

 
Oavsett storlek eller i vilken stad som revisionsbyråerna, i vår empiriska undersökning, har 
sitt säte har revisionsbyråerna insett att de måste utveckla sin verksamhet för att upprätthålla 
sin omsättning. Däremot skiljer det sig mellan hur byråerna utvecklar sin verksamhet och hur 
de tänkt gå vidare. Hur de kommer att utveckla sin verksamhet beror på vilka resurser som 
byrån har. Den medelstora och de stora byråerna tror på att utveckla revisionsbyråns tjänster 
med hjälp av den kompetens som finns samt att förstärka med ytterligare experter. Större 
byråer som har mer resurser tar det ett steg längre och köper på sig redovisningsbyråer. Små 
byråer tenderar mer att satsa på samarbete sinsemellan enligt vår undersökning. De stora 
byråerna drar nytta av att de tillhör stora koncerner och utbyter erfarenheter mellan kontoren 
både i Sverige och i utlandet. Små byråer som inte har samma möjlighet skapar istället 
nätverk där de utbyter erfarenheter med varandra.  
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6.2 Svar på forskningsproblemet 
 

Hur förbereder sig revisionsbyråerna inför avskaffandet av revisionsplikten? 
 

• Revisorerna ser positivt på ett avskaffande av revisionsplikten och har påbörjat sin 
anpassningsprocess. 

• Det kommer att bli en omstrukturering inom revisionsbranschen där inte lika många 
revisorer kommer att behövas i framtiden. Ett flertal revisorer kommer att övergå och 
utföra andra tjänster istället som exempelvis redovisnings- och konsulttjänster.  

• Konkurrensen om revisionsuppdragen kommer att öka. 
• Revisionsbyråerna har inte någon ambition att förändra revisionspriserna om 

marknaden inte kräver det.  
• I framtiden kommer spetskompetens och ambitionen hos de anställda spela större roll.  
• De stora revisionsbyråerna förbereder sig inför framtiden genom att köpa upp 

redovisningsbyråer medan de små byråerna satsar mer på ett samarbete sinsemellan. 
De medelstora byråerna satsar på att bredda sin befintliga verksamhet genom att utöka 
sin kompetens och utbud av tjänster.   

 

6.3 Avslutande diskussion 
 
Utifrån de förutsättningar som fanns i samband med att uppsatsen skrevs har det resulterat i, 
enligt vår mening, bra svar på forskningsproblemet och våra forskningsfrågor. Ett problem 
som dock har funnits under uppsatsskrivandets gång är att den sista delen av utredningen inte 
kommer ut förrän i september 2008. Den sista delen av utredningen kommer att ta upp vad 
som kommer att ske med de oberoenderegler och jävsregler som finns idag. Det är ett 
problem som har avspeglats i de svar vi fått ifrån våra respondenter när det gäller vilka 
tjänster och tjänstepaket revisionsbyråerna kommer att erbjuda sina kunder i framtiden.  Trots 
att revisionsbyråerna inte vet vilka spelregler de har att rätta sig efter framöver har vår studie 
resulterat i att vi kan konstatera att byråerna är på god väg att förändra sin verksamhet och 
anpassa sig till de förändringar som väntas.  
 
De fem respondenter vi har valt att ha med i vår studie tycker vi avspeglar den svenska 
revisionsmarknaden på ett representativt sätt. Vi är dock medvetna om att det är för få 
respondenter för att kunna dra tydliga och generella slutsatser vilket har varit en begränsning. 
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6.4 Förslag till fortsatt forskning 
 
Som en fortsättning på vår uppsats skulle det vara intressant att se hur revisionsbranschen ser 
på avskaffandet av revisionsplikten när hela utredningen har presenterats och gått igenom hela 
lagstiftningsprocessen. Beroende på vad som bestäms med jävsregler kanske det kan leda till 
ett annat resultat än vad vi har kommit fram till. 
 
Även att göra en kvantitativ undersökning över hur revisionsbyråerna kommer att förändra sin 
verksamhet skulle vara intressant och därmed få en mer heltäckande bild över vad 
förändringen kommer att innebära för branschen. 
 
Ett förslag till studenter med marknadsföringsinriktning är att kartlägga hur 
revisionsbranschen förändrar sin marknadsföring i och med de förändringar som sker.  
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Bilaga 1 – Intervjufrågor 
 
Vi har tänkt ställa samma frågor till alla respondenter för att kunna göra en jämförelse över vad 
som skiljer sig mellan de olika byråerna.  
 

• Berätta lite kort om ert företag. 
• Vad har ni för kundstock? 
• Hur ser den procentuella fördelningen ut mellan dessa? (på ett ungefär) 
• Hur har diskussionerna på er byrå gått innan delbetänkandet släpptes? 
• Stämde delbetänkandets bifall med vad ni hade trott? 
• Hur går diskussionen på er byrå nu efter delbetänkandet? 
• Vad anser du om gränsvärdena 41,5 miljoner kronor i balansomslutning, 83 miljoner 

kronor i nettoomsättning och 50 anställda? 
• Hur ser revisorernas roll ut idag, på er revisionsbyrå, i de bolag som revisionen i 

framtiden kommer att vara frivillig för? 
• Är era kunder medvetna om den kommande förändringen?  
• Hur har ni planerat att informationen om förändringen ska nå ut till era kunder? 
• Tror du att många utav era kunder kommer att avstå från revision i framtiden?  
• Hur tror ni på eran byrå att marknaden för revisorerna kommer att förändras? 
• Hur kommer er organisation att förändras i och med denna förändring? 
• Kommer prissättningen av olika tjänster förändras på grund av förändringen?  
• Kommer de framtida rekryteringsbehoven och rekryteringskriterierna att förändras?  
• Har ni några ytterligare kommentarer eller synpunkter inom ämnet?  

 
 

• Godkänner ni att vi skriver ut ert och företagets namn i uppsatsen?  
• Går det bra om vi kontaktar er igen om någonting skulle vara oklart eller om 

kompletterande frågor krävs? 
 
 
 
 

 



 

 
 
 
 

 
Högskolan i Borås är en modern högskola mitt i city. Vi bedriver utbildningar inom ekonomi och 
informatik, biblioteks- och informationsvetenskap, mode och textil, beteendevetenskap och lärarutbildning, 
teknik samt vårdvetenskap. 
 
På institutionen för data- och affärsvetenskap (IDA) har vi tagit fasta på studenternas framtida behov. 
Därför har vi skapat utbildningar där anställningsbarhet är ett nyckelord. Ämnesintegration, helhet och 
sammanhang är andra viktiga begrepp. På institutionen råder en närhet, såväl mellan studenter och lärare som 
mellan företag och utbildning. 
 
Våra ekonomiutbildningar ger studenterna möjlighet att lära sig mer om olika företag och förvaltningar och 
hur styrning och organisering av dessa verksamheter sker. De får även lära sig om samhällsutveckling och om 
organisationers anpassning till omvärlden. De får möjlighet att förbättra sin förmåga att analysera, utveckla 
och styra verksamheter, oavsett om de vill ägna sig åt revision, administration eller marknadsföring. Bland våra 
IT-utbildningar finns alltid något för dem som vill designa framtidens IT-baserade 
kommunikationslösningar, som vill analysera behov av och krav på organisationers information för att designa 
deras innehållsstrukturer, bedriva integrerad IT- och affärsutveckling, utveckla sin förmåga att analysera och 
designa verksamheter eller inrikta sig mot programmering och utveckling för god IT-användning i företag och 
organisationer. 
 
Forskningsverksamheten vid institutionen är såväl professions- som design- och utvecklingsinriktad. Den 
övergripande forskningsprofilen för institutionen är handels- och tjänsteutveckling i vilken kunskaper och 
kompetenser inom såväl informatik som företagsekonomi utgör viktiga grundstenar. Forskningen är 
välrenommerad och fokuserar på inriktningarna affärsdesign och Co-design. Forskningen är också 
professionsorienterad, vilket bland annat tar sig uttryck i att forskningen i många fall bedrivs på 
aktionsforskningsbaserade grunder med företag och offentliga organisationer på lokal, nationell och 
internationell arena. Forskningens design och professionsinriktning manifesteras också i InnovationLab, som 
är institutionens och Högskolans enhet för forskningsstödjande systemutveckling. 
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