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Abstract 
 
Background: Today there is an ongoing discussion about the abolition of the audit requirement. 
September 7th 2006 the government decided that the rules of audit for small companies would be 
reviewed and examined through an investigation. Today (2009), companies are required to use an 
accountant, where she/he controls the board and the managing director. An abolition of the audit 
requirement would mean that 96 percent of Swedish companies could avoid the obligation of 
having an accountant. Through the abolition of the audit requirement different parties would be 
affected such as companies, accountants, accounting consultants, The Swedish Tax Agency, 
customers, suppliers, etc. 
 
The problem today for the two organisations which we have chosen to explore in this essay, SRF 
and Tax is i.e. that the tax error increases and leads to a negative direction for The Swedish Tax 
Agency. SRF may instead increase work and they see that small businesses would benefit from 
the abolition of the audit requirement. 
  
By elimination, there is a concern that the quality of financial statements will be worse when 
companies no longer are required to use an accountant and are free to choose the services they 
need and want for their company. 
    
Objective: In the paper, we want to give an understanding of how SRF and The Swedish Tax 
Agency is affected by the abolition of the audit requirement. 
 
Method: We have used a qualitative method in this paper and interviewed two different 
persons, one from each organization. The persons that we interviewed were well 
informed about the subject and this gives the study validity according to us. Through the 
interviews we have provided knowledge of how the organizations are looking at the 
change and how they are affected.  
 
Results and Conclusions: The results from this study are that SRF will be affected more 
positively than The Swedish Tax Agency as it looks. SRF will have a greater opportunity to 
offer their services as a result of the abolition of the audit requirement as companies may need 
business advice. For The Swedish Tax Agency, it is more uncertain, while the tax error can be 
increased by the abolition of the audit requirement as conscious errors can occur more than today. 
When firms are free to choose which services they want and are no longer forced into them. After 
the removal of the audit requirement is implemented there should be a check made out to small 
businesses in order to maintain the quality of financial statements and not to increase the tax bias 
for The Swedish Tax Agency which also gives an advantage and more services for the SRF. 
 
The paper will be in Swedish. 
 
 
 
 
 
Keywords: Statutory audit, SRF, The Swedish Tax Agency, accounting consultants, 
accounting quality 
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Sammanfattning 
 
Bakgrund och problem: Idag förs det en diskussion om avskaffandet av 
revisionsplikten. Den 7 september 2006 bestämde regeringen att reglerna om revision för 
små bolag skulle ses över och granskas genom en utredning. Idag (2009) är företagen 
skyldiga att använda sig av en revisor där hon/han kontrollerar styrelsens och den 
verkställande direktörens förvaltning. Avskaffandet av revisionsplikten skulle innebära 
att 96 procent av Sveriges företag skulle slippa plikten att ha en revisor. Ett avskaffande 
kommer att beröra olika parter exempelvis företag, revisorer, redovisningskonsulter, 
Skatteverket, kunder, leverantörer etc. 
 
Problemet idag för de två aktörer som vi har valt att undersöka i den här uppsatsen, SRF 
och Skatteverket är bland annat att skattefelet ökar och att det blir en negativ konsekvens 
för Skatteverket. För SRF kan arbetsuppgifterna öka och de anser att små företagarna 
skulle gynnas av avskaffandet av revisionsplikten. 
 
Genom avskaffandet finns det en oro över att kvaliteten i redovisningen kommer att 
försämras då företagen inte längre är skyldiga att använda sig av en revisor och får välja 
vilka tjänster de behöver och vill använda i företaget. 
  
Syfte: Med uppsatsen vill vi få en förståelse för hur SRF och Skatteverket påverkas av 
avskaffandet av revisionsplikten. 
 
Metod: Vi har använt oss av en kvalitativ metod i uppsatsen och har intervjuat två 
respondenter, en från vardera verksamhet. Respondenterna som vi har intervjuat har varit 
informationsrika inom området vilket enligt oss har medfört en god validitet till studien. 
Genom intervjuerna har vi fått en förståelse för hur de olika aktörerna ser på förändringen 
och hur de kommer att påverkas. 
 
Resultat och slutsatser: Resultatet från studien är att SRF kommer att påverkas mer 
positivt än Skatteverket som det ser ut. SRF kommer att få en ökad möjlighet att erbjuda 
sina tjänster till följd av avskaffandet av revisionsplikten då företagen kan behöva 
affärsrådgivning. För Skatteverket är det mer osäkert. Skattefelet kan komma att öka 
genom avskaffandet av revisionsplikten då medvetna fel kan förekomma mer än idag 
eftersom företagen själva får välja vilka tjänster de vill ha och inte längre är tvingade till 
dem. Om revisionsplikten avskaffas bör en kontroll upprättas för de små företagen för att 
upprätthålla kvaliteten i redovisningen och för att inte öka skattefelen för Skatteverket. 
Det här innebär även en fördel och mer tjänster för SRF. 
 
 
 
 
 
 
Nyckelord: Revisionsplikt, SRF, Skatteverket, redovisningskonsulter, 
redovisningskvalitet 
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Revision  Med revision menas att det görs en oberoende granskning av  
   årsredovisningen, förvaltningen samt bokföringen hos företag, 

vilket leder till slutsatser som meddelas genom uttalanden. (FAR  
SRS) 

 
Revisor  Skall granska bolagets årsredovisning och bokföring samt 

styrelsens och den verkställande direktörens förvaltning. 
Granskningen skall vara så ingående och omfattande som god  
revisionssed kräver. (FAR SRS del 2, revisionslag 5§) 

 
SRF   Sveriges Redovisningskonsulters Förbund är den  

branschorganisation som är ledande för redovisnings- samt 
ekonomikonsulter i Sverige. (SRF, a) 

 
Skatteverket  Är den myndighet som förvaltar skatt, bouppteckningar samt 

folkbokföring. De bevakar även statens fordringar.(Skatteverket, a) 
 
Kvalificerad revisor Är enligt FAR SRS högutbildad, godkänd eller auktoriserad av  
   revisorsnämnden, dokumenterad yrkeserfarenhet, minst 40 

timmars kvalificerad vidareutbildning per år, kvalitetskontroller i 
intervaller om 3-5 år, oberoende, ansvarsförsäkrad samt har 
tystnadsplikt. (FAR SRS) 

 
Kvalificerad  I det här sammanhanget innebär den som har behövliga kunskaper 

och färdigheter inom ett visst område och som kräver hög 
kompetens. (Nationalencyklopedin) 

 
Små företag  I det här sammanhanget är det de företag som inte uppfyller något 

av följande villkor; 83 MKR i omsättning, 41,5 MKR i BR 
(tillgångar) samt 50 anställda. (SOU 2008:32) 

 
Redovisningskonsult  Är en extern konsult som självständigt samt yrkesmässigt utför 

redovisningstjänster och tjänster inom skatter, ekonomi, 
administration samt utbildning inom de här områdena. (SRF, b) 

 
Auktoriserad   Är enligt SRF en redovisningskonsult som uppfyller SRFs 
redovisningskonsult inträdeskrav och blir medlem i SRF auktoriserad 

redovisningskonsult. Auktorisationen kräver ett aktivt medlemskap 
i SRF.(SRF konsult) 
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1. Inledning 
I den inledande delen kommer studiens bakgrund och problemställning att redogöras för 
att sedan gå in på frågeställningen för studien. Det inledande kapitlet tar även upp syfte. 
disposition, målgrupp och avgränsning. 

1.1 Bakgrund 
 

Bakgrunden till den här uppsatsen ligger i Avskaffande av revisionsplikten för små 
företag (SOU 2008:32). Den 7 september 2006 beslutade regeringen att reglerna om 
revision för små företagare skulle ses över och en särskild utredning tillsattes. Regeringen 
beslutade genom tilläggsdirektiven den 14 december 2006 att utredaren skulle proponera 
i uppdraget de ändringar i regelverket som behövs för att de små företagen skall slippa 
revisionsplikten. Som utredare för uppdraget utsågs före detta justitierådet Bo Svensson. 
(SOU 2008:32) 
 
Revisorn är idag skyldig att kontrollera styrelsens och den verkställande direktörens 
förvaltning. Genom avskaffandet föreslås att även förvaltningsrevisionen avskaffas. Idag 
är det ett krav att alla bolag har en behörig revisor och efter avskaffandet av revisorer så 
föreslås det att enbart 4 procent av aktiebolagen skall ha kvar plikten av en revisor. 
Förslaget innebär att de börsnoterade aktiebolagen och alla finansbolag är skyldiga att ha 
en revisor som är kvalificerad. (Regeringen) 
 
Företag som uppfyller ett av följande villkor skall inkluderas av revisionsplikten. 
Villkoren som föreslås är följande: 
 

• 83 MKR i omsättning 
• 41,5 MKR i BR (tillgångar) 
• 50 anställda 

 
De företag som inte innefattas av tvånget får en större frihet att välja vilka tjänster som de 
kan tänkas behöva inom revision och redovisning. Det här kommer att resultera i att 
utbudet av tjänster ökar och att priserna sjunker och att det blir mer konkurrens mellan 
företagen. (Regeringen) Då företagen får större frihet finns det en oro för att kvaliteten på 
redovisningen kan komma att försämras, då de inte längre omfattas av revisionsplikten. 
Det kan leda till olägenheter bland annat i form av skatteundandragande. Oron som kan 
skapas gäller framför allt de små företagen, de som inte omfattas av revisionsplikten. 
(SOU 2008:32) 
 
Förslag för att inspirera till frivillig revision är att enligt utredningen utföra vissa 
handlingar; bland annat att förvaltningsrevisionen tas bort, mandatperioden kortas ner 
från fyra till ett år, revisorn skall kunna utses utan stöd från bolagsordningen, de gamla 
bolagsordningsbestämmelserna om revision skall utgå utan att bolagsstämman fattar 
beslut om det. (Regeringen) 
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1.2 Problemdiskussion  
 
Avskaffandet av revisionsplikten kommer att beröra olika parter som exempelvis företag, 
revisorer, redovisningskonsulter, olika organ som arbetar för revisions- samt 
redovisningsfrågor, Skatteverket, kunder, leverantörer etc. 
 
Bankerna kommer även de att påverkas av avskaffandet av revisionsplikten, då 
revisorerna bidrar till trovärdighet i årsredovisning som företagen visar upp. Siffrorna 
som presenteras i årsredovisningen ligger oftast till grund för avgörandet om krediter. 
Bankerna ser ett värde i att företagen har revisorer då det här är viktigt om företaget 
skulle få finansiella svårigheter. (Bankföreningens remissvar) Bankernas situation 
angående avskaffandet av revisionsplikten har diskuterats i slopandet av revisionsplikten, 
ur ett bankperspektiv. (Johansson, Kirdis & Mirzaei Langroodi, 2008) 
 
Revisionsföretagen kommer att vara de som påverkas störst genom avskaffandet av 
revisionsplikten då företag inte längre är tvingade till att ha en revisor som granskar deras 
företag. De kommer nu att frivilligt välja om de skall ha revisor eller inte. Hur revisorer 
samt hur småföretag påverkas diskuteras i uppsatsen om avskaffande av revisionsplikten 
för småföretag – konsekvenserna av beslutet för småföretag och revisorer. (Jawahiri, 
2008) 
  
Skattverket anser att avskaffandet av revisionsplikten kan medföra mer fusk samt fel i 
bland annat deklarationerna. Då medvetna samt omedvetna fel lättare kan komma in i 
räkenskaperna. Det krävs mer resurser hos Skatteverket för granskning och kontroll. 
(SKV) 
 
SRF anser att avskaffandet av revisionsplikten skulle gynna småföretagare då de själva 
kan bestämma vilka tjänster som de behöver inom revisions- samt redovisningsfrågor. 
Företagen kan själva se vilka behov de har och välja tjänsterna som behövs utefter det. 
Då SRF är en organisation för redovisningskonsulter kommer de också att påverkas av 
lagförändringen om den går igenom då de har som uppgift att stödja och hjälpa olika 
företag, då de fungerar som en rådgivare. (SRF) 
 
Redovisningens kvaliteten kan också komma påverkas av avskaffandet då små företag 
inte längre omfattas av plikten av att ha en revisor. (SOU 2008:32)  
 
Resultatet från avskaffandet av revisionsplikten kommer att påverka flera olika parter 
både direkt och indirekt. Dock kommer Sverige som land närmare och blir mer 
jämförbart med de resterande länderna inom EU. (SOU 2008:32) 

1.3 Problemställning 
 
På grund av avskaffandet av revisionsplikten kommer olika aktörer att påverkas på olika 
sätt med tanke på att de flesta företag inte kommer att behöva en revisor. Då lagen 
förändras kommer det att medföra olika konsekvenser beroende på vilken aktör det är. 



 

- 3 - 

Två aktörer som kommer att påverkas och det kan bli konsekvenser för är Skatteverket 
samt SRF.  
 
Idag arbetar Skatteverket med bland annat kontroll av bokföring, deklarationer och 
bokslut och konsekvenserna kan bli att företags bokslut, deklarationer eller rapporter 
innehåller mer fel då de inte behöver granskas av en revisor. Skatteverket kommer att 
behöva mer kontroll från deras sida samt mer resurser för att kunna utföra sina 
arbetsrutiner. (SKV) 
 
SRF är idag en organisation som organiserar och auktoriserar redovisningskonsulter i 
Sverige och leder en omfattande utbildningsverksamhet. För deras del behöver inte 
konsekvenserna bli så omfattande som för Skatteverket då de arbetar mer utifrån lagar 
och utbildningar för redovisningskonsulter. Försvinner revisionsplikten kan det bidra till 
att de får mer utbildningstimmar då företagaren själv har kontrollen över företaget och då 
kan välja att inte anlita en revisor. (SRF) 
 
I dagens läge vet ingen säkert hur Skatteverket eller SRF kommer att påverkas av beslutet 
och det kan endast spekuleras i vilka konsekvenser de kommer att få. Hur de kommer att 
ställa sig till lagändringen och vad de behöver ändra inom sina arbetsrutiner samt 
arbetssätt är det ingen som vet i dagens läge. 
 
Vad gäller kvaliteten på företagens redovisning framförallt för dem som får välja om de 
vill ha revision eller inte, finns det idag en oro för att redovisningen kommer att påverkas. 
Enligt IASB finns det olika kvalitativa egenskaper för att de finansiella rapporterna skall 
vara användbara för användarna. (IRFS/IAS) Hur de olika egenskaperna kommer att 
påverkas av avskaffandet kan idag bara diskuteras och antaganden kan göras, men hur 
redovisningen i slutändan kommer att påverkas kommer inte att komma fram förrän 
förändringen har genomförts. 
 

1.4 Forskningsfråga 
 
Bakgrunden samt problemformuleringen ligger till grund för de kommande 
forskningsfrågorna: 
 

1 Hur kommer SRF och Skatteverkets arbetsrutiner eller regler att förändras? 
2 Vilka konsekvenser kommer SRF och Skatteverket att få om avskaffandet av 

revisionsplikten genomförs? 
3 Vilka ställningstaganden gör SRF och Skatteverket om det kommande 

avskaffandet angående gränsvärdet, redovisningskvaliteten och förberedelser? 
 

1.5 Syfte 
 
Med uppsatsen vill vi förmedla en förståelse för hur SRF och Skatteverket påverkas av 
avskaffandet av revisionsplikten.  
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1.6 Avgränsning 
 
Vi har valt att avgränsa oss till att göra en studie om Skatteverket och SRF och hur de 
kommer att påverkas av det kommande avskaffandet av revisionsplikten. Anledningen till 
att vi gjorde den här avgränsningen är att det i tidigare uppsatser har diskuterats mycket 
om hur revisorer och deras arbete påverkas av förändringen. Vi anser att det därför är 
intressant att se hur redovisningskonsulter kommer att påverkas, då även de berörs av 
lagförändringen. Vi valde även Skatteverket som en aktör att undersöka då de idag 
arbetar tätt med revisorer samt redovisningskonsulter och bland annat bokslut och 
deklarationer som revisorer eller redovisningskonsulter har granskat innan inlämningen 
till Skatteverket. 
 

1.7 Disposition 
 
I kapitel ett behandlas studiens utgångspunkt. Här finns studiens problemdiskussion, 
problemställning, forskningsfrågor, syfte och disposition över uppsatsen.  
 
Kapitel två består av vår metod och hur vi gått tillväga i vår uppsats. Vi diskuterar vilka 
undersökningstyper, tillvägagångssätt, vetenskapliga ansatser, urval, validitet och 
reliabilitet vi har gjort till studien. 
 
Kapitel tre består av vår teoretiska referensram. Den teoretiska referensramen beskriver 
det teoretiska i vårt problemområde, som vi förankrar till våra intervjuer. Här tar vi även 
upp de olika remissvaren som aktörerna redan har angivit. 
 
Det empiriska i vår studie fokuseras i kapitel fyra, där sammanställningen och tolkningen 
av intervjuerna redovisas.  
 
Det femte kapitlet består av en jämförande analys av de båda aktörerna som medverkar i 
studien.  
 
Sjätte kapitlet resulterar i en diskussion och slutsats angående studiens huvudfråga. 
Kapitlet behandlar även förslag till fortsatt forskning. 
 

1.8 Målgrupp 
 
Studien riktar sig mot de aktörer vi valt att forska om SRF och Skatteverket. Den riktar 
sig även till intressenter som revisorer, redovisningskonsulter, olika företag samt 
studenter. Anledningen till den här målgruppen är för att företag intresserar sig i 
redovisningsämnet och att företagen påverkas av den slopade revisionsplikten. Revisorer 
är även de en självklar intressent då de är intresserade över hur Skatteverket kommer att 
påverkas, då de i dag sköter bland annat bokslut och deklarationer som Skatteverket 
granskar. Redovisningskonsulter är också en aktör som är en intressent av den här studien 
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då SRF är ett förbund för redovisningskonsulter och då SRF är en av aktörerna som 
undersöks i studien.  
 
Studenter är en målgrupp för vår studie, då det här området kan bli deras framtida 
arbetsområde när de examineras. Vilket gör det intressant att följa utvecklingen och hur 
de olika områden påverkas av den slopade revisionsplikten och vad det kan medföra på 
den kommande arbetsfronten. 
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2. Metod 
I metodkapitlet redogör vi för vårt metodologiska ställningstagande. Vi beskriver hur vi 
har gått tillväga för att få fram teoretisk data samt empirisk data och hur vi kritiskt 
granskar den. 

2.1 Vetenskapligt förhållningssätt 
 
Inom den vetenskapliga forskningen finns det två motsatta förhållningssätt, vilka är 
positivismen och hermeneutiken. (Patel & Davidson 2003) Vi har antagit ett 
hermeneutiskt förhållningssätt i vår studie då vi vill få en helhetsbild och förståelse för 
hur våra aktörer kommer att påverkas av det kommande avskaffandet av revisionsplikten 
och göra en tolkning och analys av det insamlade materialet.  Genom att vi studerar 
litteratur i förväg innan intervjutillfällena bidrar det till att vi ökar vår egen förförståelse i 
området, vilket medför att vi kan besvara våra frågeställningar på ett bra sätt. Viktiga 
begrepp är i och med det hermeneutiska förhållningssättet, förförståelse och tolkning.  Vi 
väljer därmed bort det positivistiska synsättet eftersom vi inte kommer att använda oss av 
hypoteser inom vår studie utan istället det hermeneutiska för att generera förståelse samt 
tolkning. 
 
Det finns två ansatser inom samhällsvetenskapen nämligen kvalitativa samt kvantitativa 
metoder. (Holme & Solvang 1997) Vi har antagit ett kvalitativt förhållningsätt i den här 
studien med tanke på att vi kommer att utföra intervjuer med våra aktörer, vilket inte 
kommer att generera i exempelvis information som vi gör om till siffror utan det är 
förståelsen och tolkningen av respondenternas svar som är det viktiga. Vi har valt att inte 
göra en enkät då vi vill vara en del av processen och komma nära subjektet. Det blir som 
ett samtal mellan parterna, vilket resulterar i det kvalitativa synsättet. Vi vill få en 
förståelse samt göra en tolkning av intervjuerna. 
 

2.2 Forskningsstrategi 
 
Det finns olika undersökningstyper bland annat explorativa och deskriptiva. (Patel & 
Davidson 2003) Vår studie omfattar undersökningstypen deskriptiv och utgår från 
studiens forskningsfrågor. Forskningsfrågan är av deskriptiv karaktär då vi har formulerat 
konsekvenser som vi vill undersöka och beskriva ytterligare. De innefattar även 
forskningsfrågor angående ytterligare konsekvenser om avskaffandet då de här 
konsekvenserna i nuläget är en pågående process samt att det är av förutsägande karaktär. 
De antar sig veta konsekvenserna men är inte säkra på dem förrän själva avskaffandet har 
gått igenom.  
 
När en studie skall genomföras innebär det att forskaren skall producera teorier som skall 
ge en så korrekt kunskap som möjligt över verkligheten. Det finns tre olika 
tillvägagångssätt när en studie skall göras, det är induktion, deduktion samt abduktion. 
(Patel & Davidson 2003) Vår studie genererar ett induktivt synsätt då vi först skaffar oss 
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en uppfattning och förkunskap om ämnet för att sedan kunna formulera en intervjuguide. 
Därefter kommer vår empiri att besvara våra förkunskaper som leder till en jämförande 
analys som leder till ett resultat. 
 
Studien kommer inte att ha någon hypotes som skall bevisas och därför följer vi inte det 
deduktiva eller abduktiva arbetssättet. 
 

2.3 Metoder för insamling av data och urval 
 
För att besvara de frågeställningar som forskaren har i sin studie måste information 
samlas in och det finns olika sätt att göra det på (Patel & Davidson 2003). Insamlingen av 
data kan bestå av primärdata och sekundärdata, där primärdata är förstahandskälla och 
sekundärkälla är andrahandskälla. Primärdata är den data som är insamlad av forskaren 
själv medan sekundärdata består av information som andra har samlat in alltså en källa i 
andra hand. (Holme & Solvang 1997)  
 
De metoder som vår studie använder sig av är intervjuer med berörda aktörer och 
dokument som behandlar revisionsplikten och avskaffandet. Till intervjuerna har vi 
förberedande frågor men om en fråga passar bättre vid ett tillfälle kan ordningen på 
frågorna ändras. Dock kommer frågorna att vara lika vid båda intervjutillfällena för att en 
jämförelse mellan de två aktörerna skall vara möjlig.  
 
Den teoretiska delen i studien består av dokument som behandlar avskaffandet av 
revisionsplikten och utredningen om det, vilket innebär att den består av sekundärdata. 
Det empiriska kapitlet består av intervjuer med utvalda aktörer från de berörda områdena. 
Intervjuerna görs utifrån ett frågeformulär som bifogas i slutet av uppsatsen. Den 
empiriska delen i studien är primärdata, då det är vi själva som utformar det. Under 
intervjun använder vi oss av ljudupptagning samt egna anteckningar för att undvika att 
information faller utanför eller inte upptas under intervjutillfället.  
 
Urvalet vi har gjort angående forskningsfrågor är att vi tar med frågor som kan belysa 
den problematik som finns inom vårt område, samt att vår intervjuguide består av 
frågeställningar som medför att vi skall få en förståelse och djupare insikt i det område 
som vi valt att studera.  
 
Vi har valt att avgränsa, göra ett icke-slumpmässigt urval genom att studera Skatteverket 
samt SRF för att kunna göra en jämförelse mellan de här aktörerna med koppling till 
redovisningens kvalitet. De respondenter som valts ut är båda två insatta i 
revisionspliktens avskaffande vilket medför att våra frågor kan bli besvarade. Ett annat 
urval kunde varit möjligt exempelvis att använda oss av respondenter som inte har varit 
lika insatta. Det här hade medfört att våra frågor skulle ha blivit besvarade på ett sämre 
sätt. Vi har valt att intervjua förbundsdirektör Fredrik Dahlberg på SRF och sektionschef 
Fredric Brolin på Skatteverket.  
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Den metod vi har valt att använda oss av vid urval av intervju respondenter är ett icke 
slumpmässigt urval. Då vi måste ha respondenter som är informationsrika i 
ämnesområdet som vår studie berör har vi valt att välja ut dem istället för att välja 
slumpmässigt. Vi har även gjort ett urval av att använda oss av sekundär- och primärdata, 
då vi använder oss av offentliga dokument som innebär sekundärdata. Primärdata har vi 
erhållit genom att intervjua respondenter som vi kommer att tolka och sammanfatta 
själva.  
 
Vi har i vår studie använt oss av en helt standardiserad intervjuguide eftersom det 
används samma frågor vid varje intervjutillfälle och för att en jämförelse mellan SRF 
samt Skatteverket skall vara möjlig. Anledningen till att vi inte genomförde studien med 
hjälp av enkäter var att vi ville komma nära intervjupersonen och på så sätt få utförliga 
svar. Vi ville ge respondenten så stor möjlighet att svara på frågorna med sina egna ord 
och ge maximalt utrymme för det vilket innebär att vi använder oss av en ostrukturerad 
intervjuguide. (Patel och Davidson 2003) 
 
Intervjuerna ägde rum den 5 november i Stockholm med Fredrik Dahlberg och den 11 
november i Borås med Fredric Brolin. Intervjuerna genomfördes i avskilda konferensrum 
vilket medförde att det var en lugn och trevlig atmosfär under samtalen, respondenterna 
bemötte oss väl och tog sig tid att svara på våra frågor. Vi har även genomfört 
kompletterande intervjuer med våra respondenter under vecka 49-50.  
 

2.4 Källdiskussion 
 
Genom att vi använder oss av sekundärdata måste vi vara medvetna om att det kan ha 
publicerats i en annan åsikt. Därför måste vi ha ett kritiskt tänkande när vi sammanställer 
vår sekundärdata. Dock använder vi oss av offentliga handlingar som måste hålla en viss 
standard. Vid primärdata måste vi ha ett öppet sinne och se till att vi inte har en 
förutfattad mening när vi går in i undersökningen. Primärdata måste kunna vara giltig för 
att studien skall vara trovärdig och tillförlitlig, vilket uppnås genom en kontroll med 
respondenterna om tolkningen av intervjuerna har uppfattats korrekt.  
 

2.5 Validitet och reliabilitet 
 
I en kvalitativ studie är målet att förstå och tolka innebörden av livsvärlden, upptäcka 
företeelser samt att beskriva uppfattningar eller en kultur. Validitet och reliabilitet 
diskuteras inom den vetenskapliga världen och innebär hur relevant samt pålitlig studien 
är. Inom en kvalitativ forskningsstudie arbetar forskaren kontinuerligt med reliabilitet 
samt validitet under hela forskningsprocessen och inte enbart under datainsamlingen. 
(Reliabilitet) 
 
I den kvalitativa studien är den interna validiteten starkt kopplad till hur systematiskt 
utredningsarbetet har varit och att tillvägagångssättet samt de olika överväganden som 
gjorts redovisas öppet. I den här kontexten kan kommunikativ validitet vara ett 
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närliggande begrepp vilket innebär att utredaren beskriver sin förförståelse, 
forskningsprocessens upplägg och dess genomförande samt tolkning på ett noggrant sätt. 
I vilken utsträckning resultatet är överförbart till andra situationer, det vill säga om det är 
generaliserbart, tas upp inom den yttre validiteten. (Validitet) I och med att vi gjort ett 
icke-slumpmässigt urval av våra respondenter gör det att generaliserbarheten av vår 
studie blir begränsad, vi kan däremot säga utifrån vår studie att indikationer kan ges 
utifrån respondenternas svar. Med tanke på den kommunikativa validiteten är det av 
största vikt att vi kontinuerligt visar vilka vägval vi har gjort under arbetets gång samt 
beskriver det på ett detaljerat vis.   
 
Validiteten vid datainsamlingen handlar om hur väl forskaren har lyckats skaffa underlag 
för att kunna göra en tolkning som är trovärdig. De tolkningar som uttrycks inom studien 
har en viktig betydelse för validiteten, om det verkligen tillför kunskap till studien. (Patel 
& Davidson 2003) Inom den kvalitativa studien är det viktigt att beskriva de tolkningar 
som görs på ett sätt så att läsaren av rapporten har möjlighet att bilda sig en egen 
uppfattning av dess trovärdighet. (Patel och Davidsson 2003) Reliabiliteten inom en 
kvalitativ undersökning bör ses mot bakgrunden av situationen som råder under 
undersökningstillfället då den kvalitativa metoden inte ser en nackdel i att respondenterna 
kan ge olika svar vid olika tillfällen på samma frågor. Istället är den kvalitativa 
inriktningen mer öppen för förändringar som har skett under tiden. (Patel & Davidson 
2003)  
 
Vi strävar efter att ha en god validitet samt reliabilitet i vår uppsats då vi kommer att 
intervjua informationsrika respondenter inom området, avskaffandet av revisionsplikten. 
Därefter kommer materialet att granskas grundligt och tolkas och därigenom uppnår vi en 
god validitet samt reliabilitet. Dock kan det vara svårt att ge några garantier för våra 
framtida mätningar då vi inte vet hur det kommer att bli om lagförändringen genomförs.  
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3. Teoretisk referensram 
I den teoretiska referensramen redogör vi för den teori vi har använt oss av under 
studiens process. Den ligger till grund för att genomföra en analys av den empiriska 
delen av studien. Kapitlet kommer att behandla utredningen om avskaffandet av 
revisionsplikten samt teoretiska delar som är väsentliga inom området. 

3.1 Inledning 
 
Det pågår regelförenkling inom EU för närvarande och under ett möte år 2007 framhävde 
det Europeiska rådet att det här är nödvändigt både från EU och medlemsstaterna, för att 
kunna ge en konkurrensmöjlighet för de europeiska företagen samt stimulera ekonomin 
inom Europa och minska de administrativa bördorna. Det har föreslagits en 
kostnadsminskning med 25 procent till år 2012 med inriktning på områden som 
redovisning, bolagsrätt och revision. Små och medelstora företag skulle gynnas av 
generaliserade regler då deras kostnader för revision och redovisning är i första hand 
tyngande. Sveriges regering vill redan till 2010 implementera den 25-procentiga 
kostnadsreduktionen och har tillsatt olika utredningar för att få fram olika åtgärder inom 
kostnadsreduktionen. I det här sammanhanget uppkom utredningen om revision och 
revisorer där förslaget om avskaffning av revisionsplikten för små företag ligger. (SOU 
2008:32) 
 
Det är hård konkurrans mellan de europeiska företagen och utländska företag då företag 
utanför EU inte omfattas av de betungande regelverken inom områdena redovisning, 
bolagsrätt och revision. Det konkurreras genom att länderna kan erbjuda lättare 
lagstiftning och attraktiva villkor i övrigt för näringslivet. Utvecklingen inom EU går nu 
mot en mer tudelning av företagen än idag då det på företagen ställs högre och mer 
sofistikerade krav på den redovisning som de ska upprätta. Redovisningen ska sedan i sin 
tur granskas av en kvalificerad revisor, som där ska uppfylla höga och sofistikerade svar. 
Små och medelstora företag i sin tur ges en ökad laglig valfrihet då de kan välja hur de 
vill utforma sin redovisning och revision. Syftet är att låta de företagen själva avgöra hur 
mycket redovisnings- och revisionstjänster de vill köpa och anser sig behöva. Reglerna 
inom Sverige på de här områdena måsta anpassas snabbt till den internationella miljön 
där många av de svenska företagen är verksamma. (SOU 2008:32) 
 

3.2 Gränsvärden 

3.2.1 Aktiebolag 
 
I Sverige finns det enligt SOU 2008:32 finns det drygt 330 000 aktiebolag och av dem är 
det ca 260 000 som är aktiva. Aktiebolaget är den företagsform som är ekonomiskt sett 
mest betydelsefull och är skyldigt att ha en revisor. Aktiebolagen är de som berörs av den 
aktuella översynen som revisionspliktens utsträckning leder till, alla utom de 340 företag 
vars värdepapper är noterade på börsen eller någon annan reglerad marknad, de 1 000 
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finans- och försäkringsbolag och de drygt 10 000 bolag med nettoomsättning, 
balansomslutning eller antal anställda som ligger över gränsvärdet för avvikelsen från det 
fjärde bolagsdirektivet. (SOU 2008:32) 
 
Om det i aktiebolaget bara finns en eller några stycken ägare som dessutom bedriver 
verksamheten som anställda och styrelseledamöter har de en insyn och kontroll över 
företagets ekonomi och behöver troligtvis ingen revisor för det ändamålet. Är det dock 
tvärtom att det finns många ägare i bolaget där några är styrelseledamöter, ledande 
befattningshavare eller verkställande direktör i bolaget och deltar aktivt i den dagliga 
verksamheten som bedrivs i bolaget medan övriga anvisas till att idka inflytande i bolaget 
på bolagsstämman, talar det för att bolaget bör ha en revisor som kan övervaka så att alla 
behandlas lika. Små bolag är som regel inte avstämningsbolag och därmed ger inte 
aktieboken en trovärdig bild av hur ägarstrukturen ser ut i bolaget. Det kan bland annat 
bero på det spridda användandet ab blanco-överlåtelser av aktier. Dock bör inte frågan 
om företaget skall ha revisionsplikt eller inte baseras på antalet ägare. (SOU 2008:32) 
 

3.2.2 Aktuella gränsvärden 
 
Målet med uppdraget är att ta bort de små företagen från revisionsplikten och det gäller 
då för utredningen att komma fram till ett mått på storleken som gör det lätt att tillämpa, 
svårt att manipulera, lättare att jämföra med företag i andra länder och som kan justeras 
enkelt om EU:s gränsvärden förändras. (SOU 2008:32) 
 
De tre värden som används i utredningen när kretsen av små företag som skall undantas 
från revisionsplikten skall bestämmas är de som vanligast används inom EG-rätten och i 
svenska redovisnings- och revisionslagstiftning. Det är balansomslutning, 
nettoomsättning och antalet anställda. (SOU 2008:32) 
 
Kvaliteten på redovisningen kan bidra till att det skapas en oro över att den kommer att 
försämras i och med att företag inte längre är bundna till revisionsplikten och det i sin tur 
bidrar till olägenheter längre fram speciellt i form av ökat skatteundandragande. 
Företagen som oron gäller är de allra minsta företagen, de som inte har några anställda, 
med mycket låg balansomslutning och nettoomsättning. Det kan vara företag som är 
precis nystartade av någon eller som saknar erfarenheter av att sköta ett företag och som 
är i behov av en revisors ekonomiska expertis. De företag som är små bör därför tas bort 
först och därefter övriga tills en gräns uppnås där företag inte längre kan anses som små. 
(SOU 2008:32) 
 

3.2.3 Lägsta gränsvärdet 
 
Om kostnaderna för administration ska reduceras med en fjärdedel för företagen på tre år 
får inte kretsen av företag som kopplas fri från revisionsplikten vara för snäv menar 
utredningen. Den lägsta gränsen är tre anställda, nettoomsättning på 3 miljoner kronor 
och balansomslutning på 1,5 miljoner kronor då det krävs en nettoomsättning på minst 1 
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miljon kronor för varje anställd, annars kan företaget gå med förlust. Balansräkningen 
brukar motsvara hälften av nettoomsättningen inom EU därav en balansomslutning på 1,5 
miljoner kronor.  (SOU 2008:32) 
Skulle gränsvärdet bli det här kommer revisionsplikten enbart att omfatta högst 95 000 
aktiebolag och det är ca en tredjedel av de aktiva aktiebolag som finns i Sverige idag 
enligt SOU 2008:32. Alltså kommer det att innebära att ca 165 000 aktiva aktiebolag och 
ca 70 000 vilande aktiebolag som idag använder sig av revisor själva får välja om de vill 
ha revision eller inte i fortsättningen. (SOU 2008:32) 
 
Ifall minimigränsen kommer att gå igenom kan det leda till att aktiebolagen som står på 
gränsen undviker t ex att anställa en person till eller öka löneomsättningen för att inte 
drabbas av de kostnader som en revision kan komma att kosta samt att ledningen i 
bolaget bedömer att det kommer att uppta så mycket av den vinst som en nyanställning 
eller omsättningsökning kan ge så att de avstår. Den effekten är dock störst i små företag, 
om en nyanställning sker då ökas personalstyrkan med 33 procent på en gång. (SOU 
2008:32) 

 
Det är inte bara för små företag det blir problem. Även ett stort antal bolag i övrigt 
drabbas, då det är förknippat med olägenheter och kostnader för de bolag som ligger nära 
gränsvärdet att de blir skyldiga att ha revisor över bara ett år. Det problemet finns dock 
vid de flesta gränsvärdena men ju högre gränsvärdet är ju färre bolag berör det. De större 
företagen kan förväntas vilja använda sig av revision i mycket större utsträckning och 
därmed undgår de problemen med gränsdragningen. (SOU 2008:32) 
 
Från den utredning som har pågått har det kommit fram till att gränsvärdena för 
revisionsplikten bör sättas så att de 165 000 minsta aktiva aktiebolagen och de 70 000 
vilande aktiebolagen utesluts från revisionsplikten. (SOU 2008:32) 
 

3.2.4 Högsta gränsvärdet 
 
Istället blir den avgörande frågan om Sverige ska välja direktivets maximivärden direkt. 
Idag befinner sig redan Sveriges företag i ett konkurrensmässigt underläge till andra 
länder som Tyskland, Nederländerna och Storbritannien genom att företagen i Sverige 
tvingas att ha en redovisning och revision som är mer kostnadskrävande. Det kommer att 
förvärras ifall Sverige väljer de lägre gränsvärdena för revisionsplikten istället för att 
anamma de som redan används i ledande länder inom EU. (SOU 2008:32) 
 
Utvecklingen som pågår inom EU kommer med väldigt stor sannolikhet att medföra att 
gränserna för revisionsplikten kommer att ökas ytterligare och genom det kommer fler 
länder att välja maximivärdena tidigare för undantag från revisionsplikten. De företag 
som tas bort från revisionsplikten kan fortfarande välja att använda sig av revision. 
Väljandet av maximivärdet kan leda till att de svenska företag som undantas från 
revisionsplikten kan komma att välja revision och göra det mer ju närmare de kommer 
gränsen för revisionsplikten. Vissa företag som befrias från revisionsplikten kommer 
även att ta chansen att inte använda sig av revision utan avstå från det och därmed bör 
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revisionskåren räkna med att antalet revisionsuppdrag kommer att minska och det 
speciellt från de minsta företagen. (SOU 2008:32) 
 
Det föreslagna gränsvärde blir med beaktandet från EU:s omräkningsmarginal följande; 
balansomslutning 41.5 miljoner kronor, nettoomsättning 83 miljoner kronor och 50 
anställda. (SOU 2008:32) 
 

3.3 Skattefel 

3.3.1 Åtgärder mot skattefel 
 
För att beskattningsunderlaget skall bli korrekt krävs det att bokföringen har hög kvalitet 
och Skatteverket har ett starkt intresse att det är så god ordning på företagens bokföring 
som möjligt. De minsta företagen kommer att undantas revisionsplikt oavsett vart gränsen 
kommer att sättas och det framgår att majoriteten av samtliga skattefel görs i de här 
företagen. (SOU 2008:32) 
 
Skillnaden mellan den skatt som skulle ha blivit fastställd med förutsättningen att 
samtliga skattebetalare redovisar sina verksamheter och transaktioner riktigt och den skatt 
som i praktiken fastställs, benämns skattefelet. Om skatten blivit betald eller inte tas inte i 
hänsyn när skattefelet beräknas, däremot ingår alla typer av fel som influerar på den 
redovisade skatten såsom medvetet fusk och skatteplanering. (Skatteverket, b) 
 

3.3.2 Förslag till åtgärder mot skattefelet 
 
Att redovisningsstandarden kan komma att försämras är den största farhågan ur 
skattekontrollsynpunkt om revisionsplikten för små företag slopas med tanke på att 
standarden på företagens redovisning är väsentlig i beskattningssynpunkt. Trots att 
sambandet mellan revisionsplikt och kvaliteten på de uppgifter företagen lämnar till 
Skatteverket är oviss, finns det enligt utredningen anledning att överväga vissa åtgärder 
som kan tillämpas i Skatteverkets arbete. Åtgärder enligt utredningen för att upprätthålla 
standarden på företagens redovisning och därmed beskattningsunderlagets kvalitet är att 
öka kontrollen av företagens bokföring samt annan räkenskapsinformation. Det skulle 
kunna genomföras genom att dagens kontrollmöjligheter utvidgas till en allmän 
bokföringskontroll som borde omfatta alla företag som är bokföringsskyldiga enligt lag. 
Det här förslaget skulle ta betydligt mindre resurser från Skatteverket än att exempelvis 
begränsa taxeringsrevisionen och sammanfattningsvis kan det finnas goda orsaker till att 
införa en allmän bokföringskontroll. (SOU 2008:32)  
 
En annan åtgärd som övervägs i utredningen gäller utvidgad upplysningsskyldighet vilket 
innebär att Skatteverket får möjlighet att göra allmänna kontroller på företagens 
bokföring samt annan räkenskapsinformation under löpande beskattningsår. Skatteverket 
kan genom det här förslaget utföra effektiva och billiga kontroller av att regler inom 
redovisningsområdet följs. (SOU 2008:32) 
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I dagsläget finns det inget krav på att det skall framgå i deklarationen att uppgifterna skall 
ha granskats av en revisor eller framställts av en redovisningskonsult, det skulle däremot 
vara av betydelse för skattekontrollen. Utredningen föreslår att det bör införas en 
bestämmelse att samtliga näringsidkare skall lämna uppgift om att årsredovisningen har 
granskats av revisor eller om årsbokslutet har upprättas av en uppdragstagare samt att 
namnge den. Ett alternativ skulle kunna vara att det i deklarationsblanketten finns en 
intygsmening där intygslämnaren intygar att det redovisade resultatet stämmer överens 
med räkenskaperna. Dock kan ett sådant intyg medföra osäkerhet kring vem som 
ansvarar för de uppgifter som lämnas in. (SOU 2008:32) 
 

3.4 Ikraftträdande – och övergångsbestämmelser 
 
Senast år 2010 skall regeringen minska de administrativa kostnaderna med en fjärdedel 
för småföretagen och det är utredningens uppgift att bidra till att det kan genomföras. 
Utredningen föreslår att de nya bestämmelserna om begränsningen av revisionsplikten 
skall börja gälla den 1 juli 2010 samt att regler för revisorns mandatperiod skall gälla 
redan från och med den 1 juli 2009. (SOU 2008:32) 
 
Om reformen genomförs i två steg kan det komma att dämpa övergången, det första 
steget skulle kunna antas redan den 1 juli 2009 och innebär att de allra minsta företagen 
undantas från revisionsplikt.  Det skulle gälla företag som inte överstiger mer än ett av 
följande gränsvärden 1,5 miljoner kronor i balansomslutning, nettoomsättning på 3 
miljoner kronor samt antal anställda 3 stycken, vilket medför att 235 000 aktiebolag som 
idag har revisor får välja om de vill ha revision i fortsättningen eller inte. När effekterna 
av det första steget utvärderats tas det andra steget vilket innebär att gränsvärdena höjs till 
vad som anses vara lämpligt och skulle kunna vara EU:s högsta tillåtna värden, det vill 
säga en nettoomsättning på 83 miljoner kronor, balansomslutning på 41,5 miljoner kronor 
och 50 anställda. Utredningen är dock negativ till en tvåstegslösning då varje steg är 
förenat med administrativa kostnader, vilket medför att en lösning i ett steg skulle vara 
billigare. Många gränsdragningsproblem skulle försvinna om reformen genomförs i ett 
steg och med de högre gränsvärdena. (SOU 2008:32) 
 

3.5 Förslagens konsekvenser 
 
Det finns många intressentgrupper och aktörer som berörs av att revisionsplikten för små 
företag skall avskaffas. Intressentgrupper och aktörer såsom kunder, leverantörer, 
anställda, kreditgivare, Skatteverket samt revisorer och redovisningskonsulter kommer att 
påverkas av förändringen.   
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3.5.1 Skatteverket 
 
Skatteverket behöver företagens ekonomiska information för att kunna fastställa 
beskattningsunderlag och den informationen kan anses vara mer pålitlig om den blivit 
granskad av en revisor. Skatteverket har flertalet verktyg för att upptäcka skattefelet och 
genom förslaget i utredningen angående utökad upplysningsskyldighet för företagen kan 
det här arbetet förbättras. Däremot anser utredningen att skatteintäkterna inte kommer att 
påverkas uppenbart och därmed kan avskaffandet i sig inte motivera en utökad kontroll 
av de företag som undantas från revisionsplikt. (SOU 2008:32) 
 

3.5.2 Revisorer 
 
I utredningen bedöms det att i och med ikraftträdandet den 1 juli 2010 kommer många av 
företagen säga upp sina revisorsavtal, vilket kommer att medföra ett överskott av 
revisorer. För att kunna konkurrera på en allt friare och större revisions- och 
redovisningsmarknad måste revisorer skapa nya uppgifter, vilket gör att arbetet för 
många revisorer kommer att förändras. Vissa revisorer kommer att arbeta på samma sätt 
som idag medan andra kommer att rikta in sig på små företag och erbjuda tjänster för 
exempelvis kvalitetssäkring av finansiell rapportering. Det finns även revisorer som 
kommer att byta till andra anställningar eller att specialisera sig och erbjuda tjänster inom 
affärsrådgivning, skatterådgivning och finansiering. Det är dock oklart hur stor 
minskningen av revisorer kommer att bli och revisorer på glesbygden antas vara de mest 
sårbara då möjligheten att erbjuda alternativa tjänster kan vara begränsad. (SOU 2008:32) 
 

3.5.3 Redovisningskonsulter 
 
Det finns ett stort antal konsulter och rådgivare som hjälper företag med exempelvis 
redovisning, skatterådgivning och företagsköp utöver de tjänster som revisorer erbjuder. 
Utredningens förslag kommer att medföra att redovisningskonsulter och andra rådgivare 
får utökade möjligheter att erbjuda sina tjänster till företag som i dagsläget är tvungna att 
ha revisor. Däremot kommer de att möta en hårdare konkurrens från revisorer på sina 
traditionella verksamhetsområden. Enligt utredningen är det sannolikt att många 
revisions- och redovisningsbyråer kommer att utöka sitt samarbete för att möta den ökade 
konkurrensen och på så sätt åstadkomma kostnadsfördelar. (SOU 2008:32) 
 
Att de mindre företagen får väsentliga kostnadsbesparingar är en av de positiva effekterna 
för de företag som helt eller delvis undantas från revisionsplikten. Företagen får även 
möjlighet att fritt välja vilka redovisnings - och revisionstjänster som de behöver samt att 
utbudet av de här tjänsterna kommer att bli mer varierat och med ett lägre pris. De 
negativa effekterna av avskaffandet av revisionsplikten är desto svårare att fastställa, det 
finns en oro att revisorer kommer att förlora sin monopolställning och att skattefelet 
kommer att öka. (SOU 2008:32) 
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3.6 Skatteverkets remissvar 

3.6.1 Sammanfattning 
 
Förslaget med avskaffandet av revisionsplikten för små företag ser Skatteverket som 
negativt och avråder från förslaget. De tycker att utredningen har tagit för lätt på effekten 
som revisionen har för att motverka fusk och fel i skatte- och inkomstdeklarationer. En 
slopad revisionsplikt anser Skattverket kommer att bidra till mer medvetna såväl som 
omedvetna fel i företagens räkenskaper. Det här kan i sin tur resultera i att fler 
deklarationer kommer att innehålla fel. Skatteverket ser en fara i förslaget då de är 
beroende av att deklarationerna är rätt från början. (SKV) 
 
Skulle förslaget gå igenom måste det kombineras med utjämnade åtgärder för att 
motarbeta att det blir en nedgång i redovisningsstandarden och att skattefelet inte ökar. 
Fler insatser skulle behövas för att kunna garantera att det inte följer med några fel i 
skatte- och inkomstdeklarationerna, därmed kommer Skatteverket att behöva utöka sina 
resurser. (SKV) 
 
Det är också viktigt att överväga vilka lagstiftningsåtgärder som förändras och kan 
behövas i och med att revisionsplikten slopas för mindre företag bland annat för 
redovisningskonsultsbranschen. (SKV) 
 

3.6.2 Gränsen för revisionsplikten 
 
Olika gränsvärden diskuteras inom utredningen för revisionsplikten dock kommer 
majoriteten att utgöras av de undantagna företagen oavsett hur gränsvärdet kommer att 
bestämmas. Den största delen av skattefelet återfinns enligt Skatteverket i de företag som 
kallas för småföretag och då dessa företag kommer att komma under de lägsta möjligaste 
gränsvärdena kommer de i stor omfattning att påverka skattefelen. Därför anser 
Skatteverket att ett betydligt lägre gränsvärde borde sättas om beslutet om avskaffandet 
av revisionsplikten går igenom. Dock om det skulle visa sig att konsekvenserna kan 
hanteras med hjälp av kompenserade åtgärder kan vidare steg tas. (SKV) 
 

3.6.3 Allmän bokföringskontroll 
 
Inom utredningen diskuteras det om allmän bokföringskontroll. Det har dock inte 
resulterat i något lagförslag men det anges att de närmare, i särskild ordning, bör utredas 
av den allmänna bokföringskontrollen. (SKV) 
 
Allmän bokföringskontroll är positiv i den bemärkelse då besöket kan ske oanmält och 
det resulterar i att både få en högre preventiv och högre direkt effekt än om besöket, 
kontrollen i fråga skulle göras anmält, efter en överenskommelse med parterna som ska 
besökas. Oftast finns bokföringen på datamedia och då är det en fördel att kunna titta på 
den på plats. Hos de små företagen kan kontrollen exempelvis vara kassahanteringen och 
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kassaverifikationer som utgör den löpande bokföringen och som i sin tur är kopplade till 
kassaapparaten. Skall bokföringskontrollen få någon effekt enligt Skatteverket bör den 
kopplas till någon form av sanktion. (SKV) 
 

3.6.4 Utvidgad upplysningsskyldighet 
 
Förslag om kompletteringar i taxeringslagen och skattebetalningslagen har kommit upp 
genom den utvidgade upplysningsskyldigheten. För att kunna bevara den effekt som 
revisionsplikten har haft krävs de att Skatteverket gör mer kontroller av bokföringens 
status så att det finns utgångspunkter för ett deklarationsunderlag som är regelrätt. Den 
utökade uppgiftsskyldigheten skulle kunna fylla en viktig del inom t ex periodkontrollen 
och skulle kunna vara en del i ett föranmält besök. (SKV) 
 
Dock kommer det här att innebära mer arbete för Skatteverket och i dagens läge är inte en 
omdisponering från taxeringsrevision till de nya arbetsuppgifterna möjlig då 
revisionsfrekvensen behöver vidmakthållas. Det krävs en hög frekvens av kontroller i 
förebyggande syfte för att inte instrumentet ska bli ineffektivt. Idag kostar 
revisionsplikten nästan sex miljarder kronor varje år enligt utredningen och genom 
avskaffandet kommer Skatteverkets kostnader att öka då de kommer att få göra fler 
kontroller som istället utförs av kvalificerade revisorer idag. Därmed flyttas kostnaderna 
från företag till myndigheten som har ett stort behov av att rätt uppgifter lämnas. (SKV) 
 
Genom att revisionsplikten försvinner kommer därmed Skatteverket att behöva extra 
resurser för att kunna införa kontrollen av uppgiftsskyldigheten. Deras uppskattning 
uppgår till minst 100 miljoner konor eller ca 160 årsarbetskrafter. Resurstillskottet 
innebär inte att Skatteverket skall ta över det arbete som idag utförs av kvalificerade 
revisorer utan en förutsättning för att Skatteverket skall kunna fortsätta att bedriva sitt 
arbete att underlätta för företagen att göra rätt. Genom uppgiftsskyldigheten kan 
Skattverket nå företag tidigt och förebygga samt informera om brister i redovisningen. 
(SKV) 
 

3.6.5 Intyg om granskning av revisorer och biträde av redovisningskonsult 
 
I utredningen föreslås det att det ska vara obligatoriskt att lämna upplysning om företaget 
har haft en uppdragstagare som medverkat vid upprättandet av bokslutet och om det har 
blivit granskat av en revisor. Det här tycker Skatteverket är positivt. Tillförlitligheten kan 
ökas genom att uppgiften om revisorsgranskning till Skatteverket kompletteras med 
Bolagsverkets upplysningar. Skatteverket anser att det är ett komplement till den 
skatteskyldiges upplysningar att lämna uppgift angående om företaget fått hjälp med 
upprättandet av bokslutet. Skatteverket menar att det kan vara lämpligt att samarbeta med 
redovisningskonsultmarknaden för att komma fram till att redovisningskonsulten frivilligt 
skall lämna uppgifter om bokslutet som den har upprättat. Vilket skulle medföra att 
utformandet av uppgiftslämnandet och tillförlitligheten i uppgiftens innehåll ökar inom 
ramen för god redovisningskonsultsed. (SKV) 
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3.6.6 Redovisningskonsultmarknaden 
 
Det är viktigt för kontroll- och revisionsverksamheten på Skatteverket att företagens 
redovisningar håller en hög kvalitet och är korrekta. Redovisningskonsultens roll kommer 
vid bortagandet av revisionsplikten att komma mer i förgrunden. Här ser Skatteverket 
gärna att regeringen intresserade sig i redovisningskonsultmarknaden och gemensamt 
med branschen utvecklar hur krav och kvalifikationer ska utformas inom branschen. Att 
överväga om någon näringsrättslig reglering av redovisningskonsultyrket borde ske är ett 
led i det hela. Det är samtidigt viktigt att se till att det blir ett stort genomslag på 
marknaden för kvalificerade redovisningskonsulter. (SKV) 
 
Reko (Standard för redovisningskonsulter) har tagits fram av FAR SRS och SRF . FAR 
SRS har en redovisningssektion och de har även infört ett auktorisationsinstitut för 
redovisningskonsulter och det här skulle kunna utvecklas till att bli en standard för 
Sverige. Den redovisningskonsult som har hjälpt företaget ska enligt Reko lämna en 
bokslutsberättelse till styrelsen/företagsledningen. Ett samarbete bedrivs nu med SRF 
angående auktorisation och standarder för redovisningskonsulter. (SKV) 
 
Det skulle underlätta för Skatteverkets om en uppstramning och strukturering av 
branschen gjordes med målet att få underlaget för inkomst- och skattedeklarationer 
riktiga från början. Då skulle Skatteverket kunna fokusera sig på granskningen av att 
upptäcka fall som är mer allvarliga fall av skatteundandragande. En 
redovisningskonsultkår skulle kunna utgöra en kommunikationspart för Skattverket i 
frågor rörande det administrativa och rättsliga. (SKV) 
 

3.7 SRF Remissvar 

3.7.1 Gränsvärde 
 
SRF anser att utredningens förslag att avskaffandet av revisionsplikten skall ske efter 
EU:s maximivärden är den riktiga vägen att gå, med tanke på att det speglar grundtanken 
bakom förändringen. Det som avskaffas är den lagbundna plikten och därmed överlåts till 
företagen att själva ta beslut om vilken typ av revision som anses lämplig utifrån 
företagens behov. SRF menar att genom att de sätter gränsvärdet för den lagbundna 
plikten högt medför det att det skapas valfrihet för samtliga företag som kan få den 
valfriheten i enlighet med direktiven.  Vidare menar SRF att företag som vill ha kvar 
revisionen eller att intressenter kräver det, kommer att göra det här valet oberoende på 
vilken nivå den lagbundna plikten hamnar på. Om gränsen däremot sätts alltför låg är 
risken stor att företagen kommer att vara bundna till plikten oavsett om ett gränsvärde på 
exempelvis 3 mkr i omsättning skulle antas. SRF rekommenderar därmed att 
delbetänkandets förslag skall antas och att EU:s maximivärden direkt skall väljas. (SRF, 
c) 
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3.7.2 Upplysningar i deklarationen 

 
Bokslut och årsredovisningar är den slutgiltiga produkten av den löpande redovisningen 
och därmed finns det ett tydligt samband mellan kvaliteten på den löpande redovisningen 
och slutprodukten. Till följd av att SRF och FAR SRS har ansvarat för auktorisation och 
kvalitetskontroll av redovisningskonsulter innebär det att kvaliteten på redovisningen kan 
garanteras när den upprättats av auktoriserade redovisningskonsulter. SRF 
rekommenderar att det i deklarationen skall framgå vem som har upprättat redovisningen 
eftersom det är av stor vikt för mottagaren. (SRF, c) 
 

3.7.3 Kontrollmöjligheter 

 
SRF menar att utredningens förslag angående att ge Skatteverket utökad möjlighet att 
göra skattekontroller under löpande år skall avslås. Anledningen till det är flera för det 
första menar SRF att syftet med utredningen inte är att förändra det fiskala systemet utan 
syftet är att anpassa Sverige till övriga länder och att sänka kostnaderna för de mindre 
bolagen. SRF menar även att det är Skatteverket som har ansvar för att skaffa resurser för 
att organisera sitt arbete oberoende av om revision är lagbunden eller inte. SRF menar att 
det inte finns några belägg för att skattefelet skulle öka utan revision med tanke på att 
redovisningsbranschen har infört auktorisation. (SRF, c)  
 

3.7.4 Sammanfattning 
 
Sammanfattningsvis är SRF positiv till förändringen av revisionsplikten och till att 
företagens valfrihet ökar i och med att de kan besluta vad som är mest lämpligt för deras 
verksamhet. SRF menar också att eftersom de behovsstyrda tjänsterna har bra 
förutsättningar för att utvecklas i linje med de verkliga behoven medför det även att 
revisionstjänsterna kommer att utvecklas på ett bättre sätt. (SRF, c) 
 

3.8 Kvaliteten i redovisningen 

3.8.1 Innebörd och form 
 
För att informationen skall återge transaktioner och andra händelser på ett korrekt sätt, 
krävs det att den inte enbart redovisas i enlighet med den juridiska formen utan även i 
enlighet med den ekonomiska innebörden. Transaktionens ekonomiska innebörd eller 
annan händelse stämmer inte alltid överens med den juridiska formen. (IFRS/IAS) 
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3.8.2 Neutralitet 
 
Informationen i de finansiella rapporterna måste vara neutral och därmed inte vara 
vinklad för att den skall kunna vara tillförlitlig. Om de finansiella rapporterna genom 
urvalet eller presentationen av informationen påverkar beslut och bedömningar för att 
uppnå ett förutbestämt resultat, är de inte neutrala. (IFRS/IAS) 
 

3.8.3 Försiktighet 
 
Det finns osäkerheter som den som upprättar finansiella rapporter måste kunna hantera 
och som ofta är förknippad med många omständigheter och händelser, exempelvis 
möjligheten att få betalt för osäkra fordringar. Osäkerheter kan hanteras genom att 
försiktighetsprincipen tillämpas när de finansiella rapporterna upprättas, vilket innebär att 
bedömningar som görs under osäkerhet skall göras med viss försiktighet. Tillgångar samt 
intäkter skall därför inte överskattas och skulder och kostnader skall inte undervärderas. 
Om avsiktliga underskattningar av tillgångar och intäkter, eller övervärderingar av 
skulder och kostnader sker, innebär det att de finansiella rapporterna inte är tillförlitliga 
eller neutrala. (IFRS/IAS) 
 

3.8.4 Fullständighet 
 
Informationen i de finansiella rapporterna måste vara tillförlitlig och för att kunna uppnå 
det måste den vara fullständig, i förhållande till vad det kostar att ta fram informationen. 
Om information utelämnas medför det att informationen blir vilseledande vilket resulterar 
i att den varken är relevant eller tillförlitlig. (IFRS/IAS) 
 

3.8.5 Jämförbarhet 
 
För att användarna ska kunna få en egen uppfattning om företagets resultat och ställning 
måste då få möjlighet att göra det, så att de över en längre period kan jämföra de 
finansiella rapporterna som företaget lämnar ifrån sig. För att en jämförelse skall vara 
möjlig måste värderingsprinciper och prestationstekniker för liknande transaktioner och 
andra händelser i ett och samma företag, eller i olika företag redovisas på ett enhetligt 
sätt.  
Användarna skall informeras om redovisningsprinciper som använts när de finansiella 
rapporterna upprättats, om de har förändrats samt vilka effekter som den förändringen 
kan medföra, vilket är ett av kraven på jämförbarhet. 
 
Det är viktigt att de finansiella rapporterna omfattar jämförelseuppgifter från tidigare 
perioder då användarna vill kunna jämföra företagets resultat, finansiella ställning samt 
förändringar i den finansiella ställningen över en period. (IFRS/IAS) 
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3.8.6 Begriplighet 
 
Informationen som lämnas i de finansiella rapporterna måste uppfylla en viktig egenskap 
som att den för användarna måste vara lättbegriplig. Det förutsätts dock att användarna 
har en kunskap som är rimlig inom områden som ekonomi, redovisning och 
affärsverksamhet och att de även är beredda på att studera informationen i de finansiella 
rapporterna med rimlig noggrannhet. Information som anses röra komplicerade frågor 
och som borde ingå i de finansiella rapporterna får inte utelämnas enbart för att den för 
användarna kan vara svårt att förstå. (IFRS/IAS)  
 

3.8.7 Relevans 
 
För att informationen skall ha värde måste den vara relevant för användarna vilket den är 
om informationen påverkar deras beslut så som i granskningen av aktuella, framtida eller 
inträffade händelser eller genom att justera tidigare granskningar. (IFRS/IAS) 
Informationen skall vara relevant för användarna, att hjälpa dem i olika beslut. (Smith, 
2006) 
 

3.8.8 Väsentlighet 
 
Väsentligheten i redovisningen påverkar relevansen och i vissa fall kan informationens 
karaktär vara avgörande för informationens relevans. Om en felaktighet eller ett 
utelämnande påverkar användarnas beslut av de finansiella rapporterna så är 
informationen väsentlig. Vilken grad av väsentligheten beror på felets eller postens 
storlek och vilka omständigheter det har skapat kring felet eller utelämnandet. 
Väsentlighet är mer en fråga om en tröskelnivå än att det är en grundläggande kvalitativ 
egenskap som måste finnas hos informationen för att den ska vara användbar. (IFRS/IAS) 
Enligt Dag Smith är kravet för att informationen är väsentlig att informationen måste vara 
tillräckligt betydande för användarna så att den påverkar deras beslut. (Smith, 2006) 
 

3.8.9 Tillförlitlighet 
 
Om informationen skall vara användbar måste den vara tillförlitlig vilket den är om den 
inte är vinklad eller innehåller avgörande felaktigheter. Användarna måste alltså kunna 
lita på att informationen på ett korrekt sätt antingen utvisar vad som rimligen kan antas 
eller vad som görs gällande att den utvisar. (IFRS/IAS) Tillförlitlighet behandlar alltså 
redovisningens avbildningsförmåga, att kunna avbilda företagets ekonomiska verklighet. 
Om redovisningen avbildar rätt perspektiv av verkligheten och inte skapar något som är 
osäkert så anses redovisningen vara tillförlitlig. (Smith, 2006) 
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3.8.10 Korrekt bild 
 
Informationen i redovisningen måste på ett korrekt sätt relatera transaktioner och andra 
händelser på ett sätt som rimligen förväntas eller görs gällande. Med andra ord måste en 
balansräkning relatera transaktioner och andra händelser på ett korrekt sätt. Dock 
förekommer det en risk att den finansiella informationen inte ger en helt korrekt bild av 
det som den skall utvisa. Det behöver inte bero på att den är vinklad utan att kan finnas 
svårigheter med att identifiera transaktioner eller händelser som måste mätas. Ibland kan 
det vara svårt att få en korrekt bild av mätningen och då borde företaget fundera över om 
de borde ta med posten eller inte.(IFRS/IAS) 
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4. Empiri 
Kapitlet behandlar intervjuer från respektive respondenter och omfattar sju olika 
områden. Det empiriska materialet baseras på de intervjufrågor som finns bifogat till 
uppsatsen. Vi ger även en kort presentation av de personer som vi har intervjuat.  

4.1 Intervju med SRF 
 
Fredrik Dahlberg är förbundsdirektör för SRF med ansvarsområdet att representera 
förbundsstyrelsen i det övergripande ansvaret för verksamheten samt ansvara för 
strategiska frågor kring auktorisationen och yrkesrollen. Dahlberg är placerad på kontoret 
i Stockholm. Intervjun ägde rum den 5 november 2009 i Stockholm. 
 

4.1.1 Organisationen SRF 
 
Organisationen består idag av Sveriges redovisningskonsulters förbund som äger två 
aktiebolag, ett servicebolag som servar medlemmarna samt ett utbildningsbolag. SRF har 
sitt huvudkontor i Falun och det finns även ett kontor i Stockholm. 
 

4.1.2 Arbetsrutiner  
 
Dahlberg menar att avskaffandet av revisionsplikten kommer att innebära att de företag 
som inte väljer att ha revision kommer att välja något som kallas bokslutsrapport enligt 
Svensk standard för redovisningstjänster Reko. Reko är ett regelverk som framtagits 
genom ett samarbete mellan SRF och FAR SRS, vilket omfattar regler för hur 
redovisningskonsulter skall arbeta. Bokslutsrapporten kommer att vara ett kvitto på att 
företaget har använt sig av en auktoriserad redovisningskonsult för sin redovisning om de 
väljer att inte ha revisor. Dahlberg menar att det i samband med utredningen av 
revisionsplikten framkom att det var ett kvalitetsintyg som dokumenterar kvalitet i 
produktionen är att föredra jämfört med att dokumentera kvaliteten efter genom revision. 
Bokslutsrapporten visar på att företagets redovisning har en mycket god kvalitet då det är 
ett kvitto på att en auktoriserad redovisningskonsult har upprättat den. I dagsläget kan 
bokslutsrapporter endast skrivas på årsbasis men att det skulle vara fördelaktigt att få 
bokslutsrapporter under löpande år.   
 
Samtliga auktoriserade redovisningskonsulter skall från och med den 1/1 2010 följa 
regelverket Reko även de revisorer som också har titeln auktoriserad redovisningskonsult 
skall följa det här regelverket.  
 
Dahlberg beskriver att arbetet med Reko påbörjades i och med att SRF 2005 började 
auktorisera, kvalitetssäkra samt höja kvaliteten i kåren, vilket byggde på de etiska 
reglerna som fanns inom kåren. I ett samarbete med FAR SRS som tidigare hade 
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utarbetat en Reko utifrån redovisningsstandard (RS) utvecklade SRF och FAR SRS det 
regelverk som nu gäller.  
 
Förändringen som kommer att ske i och med avskaffandet av revisionsplikten är att 
redovisningskonsulter kommer att arbeta med Reko. Dahlberg påpekar att den här 
förändringen även hade skett om inte revisionsplikten skulle avskaffas och att SRF skulle 
auktoriserat redovisningskonsulter om inte FAR SRS hade gjort det. Vidare menar 
Dahlberg att regelverket är en levande process vilket innebär att Reko 2015 kommer att 
se annorlunda ut än vad regelverket gör idag.  
 

4.1.3 Avskaffandet av revisionsplikten 
 
Dahlberg menar att det kommer att finnas både vinnare och förlorare i avskaffandet av 
revisionsplikten, det kommer att finnas revisorer som kommer att dra det kortaste strået 
men även redovisningskonsulter. Utifrån två kategorier beskrivs vem som kommer att dra 
det längre strået. Den kategori redovisningskonsulter som gör allt och lämnar ifrån sig det 
till en revisor som har liten eller ingen kundkontakt, kommer att vinna på avskaffandet. I 
det andra scenariot där en redovisningskonsult som är van att lämna ifrån sig till en 
revisor som gör bokslut, deklaration samt årsredovisning och har kundkontakten, där 
kommer redovisningskonsulten dra ett kortare strå, vilket innebär att revisorn är det som 
tar det längre strået. Dahlberg menar att det viktigt är att se på vilken aktör, 
redovisningskonsult eller revisor som har den yttersta kundkontakten och det är där som 
förändringen kommer att märkas. Hos SRF finns både kategorierna representerade och 
förbundet försöker att hjälpa sina medlemmar att förstå nyttan av att vara den som visar 
sig mot kund och hjälper till i affärskonsultationen.  
 
Konsekvenserna för hos oss som förbund är att vi måste arbeta mycket med att 
marknadsföra oss, så att samhället förstår nyttan av bokslutsrapport och att det vid många 
tillfällen är en smidigare samt bättre produkt än revision. Det är endast auktoriserade 
redovisningskonsulter som får skriva bokslutsrapporter. 
 

4.1.4 Utökande tjänster på grund av avskaffandet 
 
Dahlberg förklarar att det finns en tjänst som kunderna ser ett behov av, men som i 
dagsläget inte erbjuds fullt ut av redovisningskonsulter eller revisorer, vilket är 
affärsrådgivning. En förklaring till det kan enligt Dahlberg vara att redovisningskonsulter 
idag har många datum att följa vilket bidrar till att det kan finns svårigheter att hinna med 
att vara ett bollplank eller att hjälpa företaget vid exempelvis bankärenden. Med avseende 
på att timmarna i branschen kommer att minska till följd av avskaffandet är det viktigt att 
inse att affärskonsultation kan vara ett bra sätt att fylla upp det med. Dahlberg säger att 
kunden är villig att betala om de känner att de får någonting för det.  
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4.1.5  Ställningstagande 
 
SRF har ett positivt ställningstagande till reformen i och med förändringen kommer 
revisionen att bli behovsstyrd, vilket Dahlberg anser att samtliga har nytta av. För 
tillfället är det många företagare som tycker att det är nödvändigt ont med revision och att 
det endast är nödvändigt för att det är lagstadgat. Vilket medför att företag använder det 
bara för att den är lagstadgat och inte för att de verkligen behöver den.  
 
Dahlberg beskriver att de är positiva till avskaffandet av revisionsplikten för att företagen 
har ett val, den blir behovsstyrd istället för att som tidigare vara styrd av lag. Dahlberg ser 
väldigt lite som är negativt angående det kommande avskaffandet av revisionsplikten och 
det som är positivt är att företagen får en möjlighet att välja. Dahlberg menar att 
förbundet initialt kommer att få mer att göra i och med avskaffandet av revisionsplikten, 
med tanke på marknadsföringen som krävs.  
 

4.1.6 Gränsvärde 
 
Dahlberg satt med i utredningen och utgångspunkten för gränsvärdet är EU:s norm 
eftersom att det har antagits i andra länder såsom Tyskland och England. I början av 
utredningen diskuterades om att reformen skulle genomföras i två steg men efter analys 
av Sveriges företag insågs att redan vid en gräns vid 3 miljoner kronor i omsättning att 
ungefär hälften av Sveriges aktiebolag skulle undantas från revisionsplikt.  En gräns på 
det här värdet skulle bidra till gränsproblematik på grund av att många företag pendlar 
kring 3 miljoner i omsättning och utredningen såg då en fara i att det skulle hämma 
företagens utveckling. Ett exempel att företaget undviker att anställda personal på grund 
av att omsättningen då skulle öka vilket medför att företaget måste ha revision. Dahlberg 
förklarar att han inte ser någon fara i att anta EU:s gränsvärden gällande omsättningen på 
83 miljoner kronor samt att genomföra reformen i ett steg. 
  
Dahlberg menar att det beror vilken kategori det handlar om och tar exempelvid upp 
England där revisionsplikten började avskaffas redan 1993. Vilket visade att företagen 
efter hand kom till insikt av vad de behövde och använde sig mer av alternativa 
kvalitetsbevis. 
  

4.1.7 Redovisningskvaliteten  
 
Dahlberg anser inte att avskaffandet kommer att bidra till att det blir sämre kvalitet på 
redovisningen därför att antingen kommer företaget att använda sig av revisor eller 
redovisningskonsult. Det finns inte heller några utredningar som visar på att det skulle 
vara så i länder som avskaffat revisionsplikten, men däremot är det väldigt svårt att mäta 
vilka effekter kårens och kundernas agerande har med tanke på revisionen. Kvaliteten på 
redovisningskonsulterna kommer även att höjas då en kvalitetsgranskning och kontroll av 
dem sker.   
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Dahlberg förklarar att det finns tre kategorier av företag inom de 96 procent som kommer 
att bli undantagna från revisionsplikten. Dessa tre kategorier kommer att kvalitetssäkra 
sin redovisning på olika sätt. En grupp av företag kommer att använda sig av 
bokslutsrapport som sitt verktyg för kvalitetssäkring. Sedan för de företag som t.ex. har 
fler delägare kan det vara rätt verktyg att ha kvar revision. Sedan har vi den gruppen som 
kommer att ha bokslutsrapporten som en grund för kvaliteten och sedan bygga på den 
med en revisors uttalande angående om exempelvis varulagret. 
 
Eftersom att samtliga auktoriserade redovisningskonsulter följer Reko menar Dahlberg 
att kvaliteten på redovisningen inte kommer att försämras eftersom branschen tar ett 
helhetsgrepp om kvaliteten. Kvaliteten i redovisningen kommer även i framtiden 
förbättras i och med att de auktoriserade redovisningskonsulter som är verksamma följer 
Reko samt att de regelbundet granskas av branschorganisationerna.  
 

4.1.8 Förberedelser 
 
Vi har förberett oss för förändringen väldigt länge, redan 2005 började vi att kvalitetshöja 
kåren och arbetar mycket för att marknadsföra oss. Dahlberg menar även att utvecklandet 
av regelverket Reko är en förberedelse för den kommande förändringen. 
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4.2 Intervju med Skatteverket 
 
Fredric Brolin arbetar som sektionschef för en av revisionssektionerna på Skatteverket i 
Borås, det finns två stycken revisionssektioner i Borås. Brolin har direkt personalansvar, 
ansvar för lönesättning och utveckling för medarbetarna och han har även en 
arbetsledande roll där han gör löpande avstämningar med medarbetarna och hjälper dem 
så att de hamnar på rätt väg i utredningarna. Intervjun genomfördes den 10 november 
2009 i Borås. 
 

4.2.1 Organisationen Skatteverket 
 
Huvudkontoret bestämmer vilka områden som skatteregionerna och skattekontoren skall 
granska och när det gäller revisionsarbetet finns det en riskvärdering exempelvis inom 
kontantbranschen, där det finns ett relativt stort skattefel och det här området granskas 
mycket. Det finns ett antal revisorer som är specialiserade inom det området. 
Skatteregionerna får granskningspaket från huvudkontoret och sedan avgör regionerna 
och kontoren till viss del själva vad som är bästa utredningsform, revision, skrivbord eller 
besök. Enligt Brolin är revision ett kraftfullt instrument då företagen inte kan överklaga 
ett beslut om revision.  
 

4.2.2 Arbetsrutiner 
 
En del av urvalet som görs idag utgörs av orena revisionsberättelser och försvinner dessa 
så försvinner också en del av urvalet. Dock är det ännu inte klart hur Skatteverket 
kommer att påverkas eller hur de kommer att hantera det. Enligt Brolin ligger det här en 
bit fram i tiden. När revisionsplikten försvinner tar det ju ett tag innan Skatteverket börjar 
få ett mindre antal revisionsberättelser än vad de idag får i sin kontrollverksamhet. Det 
här kan ju bli särskilt tydligt mot bakgrund av det troliga lagförslagets utformning där 
bolaget aktivt på bolagsstämma måste välja bort sin revisor om de inte önskar ha en 
sådan. På så sätt är det sannolikt så att många bolag till en början har kvar sin revisor. 
 
Inom Skatteverket används enligt Brolin en granskningsmodell som ser sådan ut att det 
alltid finns minst två revisorer när ett objekt revideras. Det är då en s.k. förordnad 
skatterevisor som genomgått sju interna revisionskurser och erlagt ett prov på dem. Den 
här personen måste därefter nå upp till en personlighetsmässig nivå, det vill säga att han 
eller hon befinns lämplig som skatterevisor. Den här personen är alltid ansvarig för 
revisionen sedan finns det ett antal medarbetare som arbetar på en revisionssektion som 
inte är skatterevisorer men har titeln revisor som hjälper till att granska eller om det är en 
erfaren person, utför största delen av granskningen själv. 
 
När revisionen görs använder de sig av ett datorstöd, Safir. Där förs revisionsmodellen, 
alla anteckningar för beräkningar, PM och beskattningsförslag in angående de olika 
objekten som håller på att granskas. Den här modellen kommer inte att förändras enbart 
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för att revisionsplikten avskaffas. Det handlar mer om själva urvalet, att en del av det kan 
försvinna och inte hur själva arbetet bedrivs.  
 

4.2.3 Avskaffandet av revisionsplikten 
 
Idag är revision och kontroll bara en liten del av Skatteverkets verksamhet och verket 
fokuserar på att förebygga och se till att det är rätt från början. Det vill säga att 
Skatteverket möter företag och privatpersoner utanför kontorets gränser för att motarbeta 
att det blir fel. Avskaffandet av revisionsplikten, kommer enligt Brolin inte att påverka 
verksamheten på något radikalt sätt utan han anser att de som är oseriösa är det redan från 
början och att det spelar mindre roll om de har en revisor eller inte. Brolin påpekar också 
att de som bedriver sin verksamhet i annan form än aktiebolag, och som är oseriösa ur ett 
skatteperspektiv, inte påverkas av avskaffandet. 
 
Konsekvenserna för Skatteverket blir att urval för revision kommer att krympa, inte 
dramatiskt men lite grann. Cirka 15-20 procent av urvalet kommer enligt Brolin troligen 
att försvinna. Än idag så har inget nytt förslag om att rikta särskilda kontroller mot de 
som väljer bort sin externrevisor kommit. Det är dock en möjlighet att genomföra det i 
framtiden men det är inget som Brolin vet något mer om för tillfället. 
 
Om företagen som slipper revisionsplikten kommer att använda sig av en revisor beror 
enligt Brolin troligen på vilken relation de har till sin revisor i dagsläget och även på 
vilken redovisningskonsult företaget har. Har företaget en redovisningsbyrå som är 
kompetent och sköter uppdraget bra då minskar behovet av en revisor då de får sin 
konsultation tillgodosedd genom redovisningsbyrån. Olika företag har olika kontakter 
med revisorerna. Vissa företag har bara en viss ytlig kontakt med revisorn och arbetar 
istället med en redovisningsbyrå eller har en egen ekonomiavdelning, för dem kommer 
det att ha en mindre betydelse att ha en revisor då de har en part som redan sköter det. 
Dessa företag har ju någon som förhoppningsvis kvalitet säkrar deras redovisning. Om 
företagen kommer att välja att bevara sin revisor eller ej, beror sannolikt till en del på 
vilken relation de har till revisorn idag. 
 
De stora revisionsbolagen har redan börjat rikta över sin verksamhet till mer consulting 
och redovisning enligt Brolin. Då deras revisionsverksamhet troligen kommer att bli 
mindre måste de bredda sitt utbud gentemot de företag som inte kommer att innefattas av 
revisionsplikten. 
 

4.2.4 Utökade tjänster på grund av avskaffandet 
 
Brolin tror inte att Skatteverket kommer att få väsentligt mer att göra på grund av 
avskaffandet i sig och de kommer troligen inte heller att utöka revisionsverksamheten 
enbart på grund av revisionspliktens avskaffande, åtminstone inte initialt. Det skulle vara 
om riksdag och regeringen skulle lägga nya uppdrag på Skatteverket att de exempelvis 
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skall göra ännu fler företagsbesök för att stickprovsgranska den löpande redovisningen 
hos företag som inte kommer att ha någon revisor. 
 
Idag har Skatteverket en aktivitet som heter företagsbesök där ett antal personer, ofta inte 
revisorer utan mer informatörer går ut och informerar om nya skatteregler. De arbetar 
förebyggande med att kontrollera så att bl.a. skattedeklarationer som företagen lämnar är 
korrekta. Har de dock fått in skattedeklarationer som har varit fel många gånger från 
samma företag så åker de ut och kollar vad som är fel och hur de kan förebygga framtida 
felaktigheter. Det kan enligt Brolin bli så att i framtiden så kommer den arbetsuppgiften 
att öka ännu mer och då skulle de i så fall behövas mer resurser. 
 

4.2.5 Ställningstagande 
 
Från företagarnas synvinkel är avskaffandet positivt då de får en lägre kostnadsbörda då 
de inte längre behöver betala för revisionstjänster. Istället kan det bli så att företag som 
har en bra kontakt med sin redovisningsbyrå kommer att använda sig mer av den efter 
avskaffandet.  
 
Ur Skatteverkets perspektiv är avskaffandet mindre bra då en del av deras urval kommer 
att försvinna vilket i sin tur kan leda till att det totala skattefelet som de försöker minska 
istället blir större. Enligt Brolin kan det tyvärr bli så framöver och därav blir avskaffandet 
negativt för Skatteverket. De har lämnat ett remissvar till avskaffandet och 
sammanfattningsvis är verket en tung remissinstans och de tror att skattefelet kommer att 
öka om avskaffandet går igenom. Risk för ökat Skattefel är den stora orsaken till att 
verket är negativa till avskaffandet. 
 

4.2.6 Gränsvärdet 
 
Enligt Brolin så är det bästa för Skatteverket att så många företag som möjligt blir 
skyldiga att ha en revisor och alltså är ett lägre gränsvärde, för när revisor måste finnas, 
bättre än det som föreslagits i utredningen. Försvinner revisionsplikten för 96 procent 
som det är sagt i utredningen så är det mindre bra för Skatteverket då det finns en större 
risk att skattefelet ökar. Om revisionsplikten skulle försvinna för istället runt 50 procent 
av företagen vore det bättre ur perspektivet att ju större företaget är, ju bättre är oftast den 
interna kontrollen.  
 

4.2.7 Redovisningskvalitet 
 
De som inte använder sig av en redovisningsbyrå utan enbart har använt sig av en revisor 
som har kontrollerat och styrt upp fel, där kan det kanske bli problem enligt Brolin. De 
som har en bra relation till en kompetent redovisningsbyrå kommer troligen inte att få så 
mycket problem då kvalitetssäkring förhoppningsvis och även troligen skett genom 
redovisningsbyrån. Risken ligger snarare främst hos dem som försöker att sköta 
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redovisningen själva och inte kommer att använda sig av någon revisor då 
revisionsplikten försvinner.  
 
De företag som idag använder sig av redovisningskonsulter kommer enligt Brolin inte 
behöva ändra på så mycket för deras redovisning är redan troligen kvalitetssäker. Om 
kvaliteten på redovisningen minskar finns det risk för att ett större antal 
skattedeklarationer som kommer in är felaktiga. Det finns även en risk för att bolagens 
inkomstdeklarationer kommer att innehålla fler fel om redovisningskvaliteten försämras. 
 
Skatteverket försöker idag att arbeta mer aktivt ute ”på fältet” genom att besöka företagen 
för att kunna hjälpa till så att det blir rätt från början. Det sker genom bland annat 
företagsbesök och informationsträffar. Det här arbetet kan behövas komma intensifieras 
och troligen riktas mer mot de företag som väljer bort sin revisor då plikten försvinner. 
För att kunna behålla kvaliteten på redovisningen kommer det enligt Brolin att fordras 
mer kontroller tillsammans med information och företagsbesök. 
 

4.2.8 Förberedelser 
 
Än så länge har Skatteverket inte börjat förbereda sig inför förändringen i någon större 
utsträckning. Dock inser de att förändringen kommer, förr eller senare, och då kommer 
urvalet av orena revisionsberättelser att minska men hur de kommer att möta det är ännu 
inte bestämt. Skatteverket bedriver verksamhet där verksamhetsplanering sker med ett år 
i taget. På grund av att verksamheten ytterst är politiskt styrd går det inte att ha en längre 
planeringshorisont än så. 
 
Om avskaffandet går igenom skulle en möjlighet kunna vara en utformning där en 
certifierad redovisningskonsult exempelvis skulle kunna intyga att exempelvis 
balansposterna är korrekt värderade och att redovisningen inte innehåller väsentliga 
brister etc. Det skulle då kunna fungera som ett intyg liknande det som revisorn tidigare 
upprättat. Om en sådan modell skulle införas från lagstiftarens sida, så vore det sannolikt 
positivt sett ur ett skattefelsperspektiv.  
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5. Analys 
I det här kapitlet redogör vi vår analys av det empiriska materialet vilket kopplas till den 
teoretiska referensramen. Analysen omfattar de områden som tagits upp under det 
empiriska kapitlet.  

5.1 Avskaffandet av revisionsplikten  
 
Avskaffandet av revisionsplikten kommer att medföra konsekvenser. Dahlberg anser att 
det kommer att finnas både förlorare och vinnare. Det kommer att finnas revisorer och 
redovisningskonsulter som kommer att dra det kortare strået, vilken aktör som har den 
slutgiltiga kundkontakten är avgörande för hur de kommer att påverkas. En revisor med 
lite eller ingen kundkontakt är den som kommer förlora och i det här scenariot är det 
redovisningskonsulten som vinner. Brolin instämmer med Dahlberg och påpekar att det 
som avgör om företaget kommer att behålla sin revisor beror på vilken relation de har till 
varandra. Har företaget en kompetent redovisningsbyrå som sköter uppdraget bra minskar 
behovet att ha en revisor och Brolin framhäver att företag har olika kontakt med sin 
revisor, vissa har en ytlig kontakt.  
 
Andra konsekvenser som avskaffandet bidrar till är att Skatteverkets urval för revision 
kommet att minska med 15 -20 procent, Brolin påpekar att Skatteverket inte i någon 
större utsträckning kommer att påverkas av förändringen utöver de ovan nämnda. 
Dahlberg menar att förbundet måste marknadsföra sig mycket för att samhället skall 
förstå nyttan av bokslutsrapport och att det verktyget i många tillfällen är smidigare än 
revision. 
 
I utredningen nämns det att flertalet aktörer och intressentgrupper kommer att beröras av 
avskaffandet av revisionsplikten, exempelvis kommer Skatteverket, 
redovisningskonsulter, revisorer, banker, kunder samt leverantörer att påverkas. 
 

5.2 Gränsvärdet 
 
Avskaffandet av revisionsplikten påverkar genom gränsvärdet i utredningen 96 procent 
av Sveriges aktiebolag, det är bara 4 procent som fortfarande är bundna till 
revisionsplikten. Det finns olika åsikter angående gränsvärdet som har föreslagits från 
aktörerna Skattverket och SRF. Skatteverket anser att om gränsvärdet sätts till 
maximivärdet tror de att skattefelet kan kommas att öka då flertalet aktiebolag inte längre 
behöver ha en revisor som granskar företagens redovisning. Enligt Skatteverket återfinns 
skattefelet i de företag som kallas för småföretag och de kommer inte längre att vara 
tvingade till att ha en revisor. Därför anser Brolin att ett lägre gränsvärde skulle vara till 
det bättre så att så många företag som möjligt blir skyldiga att ha en revisor. Dock kan det 
enligt utredningen uppstå kostnader och olägenheter om gränsvärdet bli för lågt för de 
företag som ligger nära gränsvärdet och det skulle i sin tur kunna hämna företagens 
utveckling. Skulle gränsvärdet vara högre skulle färre bolag påverkas av det på ett 
negativt sätt. Det är också därför som reformen borde genomförs på en gång för att inte 
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det ska bli negativt för företagen. Det är enligt SRF rätt väg att välja maximivärden då det 
speglar grundtanken bakom förändringen då det är den lagbundna plikten som avskaffas 
och företagen själva får välja vilken revision de anser sig behöva. Genom att sätta 
gränsvärdet högt så skapas det en valfrihet för företagen i enlighet med direktiven. Ett 
lågt gränsvärde kan enligt SRF liksom Skatteverket öka risken att företagen kommer att 
hämnas i sin utveckling. Därmed anses att reformen skall genomföras i ett steg.  

5.3 Skattefelet och ställningstagande 
 
Som tidigare nämnts finns det än oro för att det skall bli mer fel i företagens redovisning 
till följd av att revisionsplikten kommer att avskaffas, speciellt för de mindre företag där 
den största delen av skattefel görs. Utredningen har föreslagit åtgärder för att minska det 
här problemet. Exempelvis föreslås att Skatteverket får större möjlighet att göra allmänna 
kontroller på företags bokföring under löpande år samt en utvidgad 
upplysningsskyldighet för företagen som innebär att det skall framgå vem som har 
granskat och upprättat företagets årsredovisning. Enligt utredningen finns det en oro att 
avskaffandet av revisionsplikten innebär att skattefelet kommer att öka vilket även Brolin 
instämmer i. Det här bidrar till att Skatteverket har en negativ inställning till reformen. 
Dahlberg å andra sidan menar att det inte är troligt att det kommer att bli mer fel i 
företagens redovisning till följd av avskaffandet, utan förklarar att företagen kommer att 
ha redovisningskonsult eller revisor som säkrar att redovisningen är riktig. Dahlberg har 
en positiv inställning till den kommande förändringen då revisionen blir behovsstyrd 
istället för att som tidigare vara lagstyrd samt att företagen får en möjlighet att välja.  
 

5.4 Arbetsrutiner 
 
Som tidigare nämnts har Skatteverket och SRF olika arbetsrutiner att följa i det dagliga 
arbetet vilket kan komma att påverkas i och med avskaffandet av revisionsplikten. Enligt 
Brolin är det inte troligt att revisionsmodellen som används av Skatteverkets medarbetare 
kommer att förändras i och med avskaffandet och påpekar även att regler inte kommer att 
ändras märkvärt, med andra ord kommer inte avskaffandet ha någon större påverkan på 
Skatteverkets arbetsrutiner 
 
Dahlberg menar att SRF:s medlemmar från den 1 januari 2010 skall följa regelverket 
Reko, vilket även gäller de revisorer som även har titeln auktoriserad 
redovisningskonsult.  Avskaffandet kommer inte att göra någon skillnad då Reko redan, 
enligt Dahlberg, har införts.  Utan arbetet kommer att fortsätta genom att auktoriserade 
redovisningskonsulter följer Reko och därmed upprättar en bokslutsrapport.   
 
Hur Skatteverket kommer att förändra sina arbetsrutiner med mera menar Brolin är något 
som ligger längre fram i tiden medan Dahlberg påpekar att arbetet med att exempelvis 
kvalitetssäkra redovisningskonsultbranschen samt att utvecklingen av den standard som 
nu skall gälla, nämligen Reko, sker kontinuerligt. 
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5.5 Utökade tjänster på grund av avskaffandet 
 
Dahlberg menar att det finns ett behov av att redovisningskonsulter och revisorer erbjuder 
affärsrådgivning, vilket inte erbjuds i dagsläget. En av orsakerna till det kan enligt 
Dahlberg vara att redovisningskonsulter idag har ett pressat schema och att en sådan 
rådgivning kan upplevas som ansträngande. Dahlberg förklarar även att kunden är villig 
att betala om det känner att de får någonting för det och att det därmed är viktigt att inse 
att det finns behov för den här tjänsten. Till skillnad från Dahlberg menar Brolin att 
avskaffandet av revisionsplikten inte kommer medföra att Skatteverket utökar sina 
tjänster. I och med avskaffandet kan det i framtiden innebära att Skatteverket dock 
behöver mer resurser för att kunna genomföra företagsbesök, för att kunna förebygga att 
det blir felaktigheter i skattedeklarationerna. I utredningen beskrivs det att 
redovisningskonsulter i och med avskaffandet av revisionsplikten kommer att få utökade 
möjligheter att erbjuda sina tjänster, dock kommer de att möta en hårdare konkurrens på 
de traditionella verksamhetsområdena från revisorer. (SOU 2008:32) 
 
Skatteverket har ett antal verktyg för att upptäcka skattefelet och enligt utredningens 
förslag, angående utökad upplysningsskyldighet för företagen, kommer det här arbetet att 
kunna förbättras, vilket bidrar till att skattefelet kan begränsas. 
 

5.6 Redovisningskvalitet 
 
Om revisionsplikten försvinner finns det idag en oro för att kvaliteten på redovisningen 
kommer att försämras speciellt för de små företagen. Risken finns hos dem som inte 
använder sig varken av en revisor eller redovisningskonsult utan försöker klara av det 
själv enligt Brolin. De som idag använder sig av redovisningstjänster kommer troligen 
inte behöva ändra på så mycket då deras redovisning redan är kvalitetssäker. Skulle 
kvaliteten på redovisningen minska finns det en risk för att en del skattedeklarationer som 
kommer in är felaktiga. Det finns även en risk att inkomstdeklarationer kommer att 
innehålla fel om kvaliteten försämras och det här påverkar då Skatteverket.  
 
Enligt Dahlberg kommer inte kvaliteten i redovisningen att försämras då han anser att 
företagen kommer att använda sig av revisorer eller redovisningskonsulter. Kvaliteten 
kommer istället att höjas då en kvalitetsgranskning och kontroll kommer ske av 
redovisningen. De finns olika sätt att kvalitetssäkra enligt Dahlberg och det är genom 
bokslutsrapport och genom revision. Då redovisningskonsulterna följer Reko menar 
Dahlberg att kvaliteten på redovisningen inte kommer att försämras. I framtiden kommer 
kvaliteten att förbättras då de auktoriserade redovisningskonsulterna följer Reko och 
upprättar bokslutsrapporter. Branschorganisationen gör de kontroller som krävs för att 
upprätthålla kvaliteten på redovisningen enligt Dahlberg. Redovisningskvaliteten kan 
garanteras när den upprättas av auktoriserade redovisningskonsulter. Eftersom SRF och 
FAR SRS har ansvaret för auktorisation och kvalitetskontrollen av redovisningskonsulter.  
Enligt Brolin kommer det dock att behövas mer kontroller tillsammans med information 
och företagsbesök för att behålla kvaliteten på redovisningen. 
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Förslag för att kvaliteten inte ska bli sämre är att det i deklarationen framgår vem som har 
upprättat deklarationen så att kvaliteten i redovisningen uppfyller de olika kraven som 
bland annat begriplighet, jämförbarhet, tillförlitlighet med mera. För att redovisningen 
skall uppnå redovisningskvalitet måste den uppfylla vissa kvalitativa egenskaper som har 
nämnts tidigare i arbetet. Informationen i redovisningen måste på ett korrekt sätt återge 
transaktioner och händelser i enlighet med den ekonomiska innebörden för att 
redovisningen skall uppnå god kvalitet. Informationen måste vara neutral och inte vinklad 
för att den ska vara tillförlitlig och därmed får ingen underskattning eller övervärdering 
göras av skulder, intäkter, tillgångar eller kostnader. De måste även vara tillförlitliga för 
att kunna vara fullständig för om information skulle utelämnas kan det medföra att 
informationen blir vilseledande och då är informationen varken relevant eller tillförlitlig. 
Informationen måste även vara lättbegriplig och vara relevant då den kan påverka beslut 
som tas av olika användare. Väsentligheten påverkar relevansen i redovisningen och kan 
vara avgörande för vad som är relevant i informationen som lämnas. Informationen måste 
dock på ett korrekt sätt relatera transaktioner på det sätt som förväntas av företagen. 
 
Revisionsplikten avskaffande bidrar till att de små företagen inte behöver någon revisor 
som granskar deras redovisning och då finns det en risk att kvaliteten på redovisningen 
inte uppfyller de kvalitativa egenskaperna som den behöver göra. Då blir det en orolighet 
för Skatteverket att redovisningen inte blir rätt eller att företagen inte anlitar 
redovisningskonsulter som granskas och kontrolleras av organisationen SRF. 
  

5.7 Förberedelser 
 
Inför avskaffandet av revisionsplikten har organisationerna förberett sig olika. SRF har 
förberett sig väldigt länge då de redan 2005 började kvalitetshöja kåren och arbetar 
väldigt mycket med att marknadsföra sig och visa att de existerar. De har tillsammans 
med FAR SRS utvecklat Reko där de förbereder sig för den nya lagförändringen. 
Skatteverket har dock inte börjat förbereda sig inför avskaffandet eftersom de är den 
andra pantern och de kan ändra väldigt snabbt inom organisationen om den skulle gå 
igenom. Enligt Brolin finns det en möjlighet att om avskaffandet av revisionsplikten går 
igenom ha en utformning där redovisningskonsulter får intyga att de har kontrollerat 
redovisningen. Det skulle vara en förberedelse för att de lättare ska kunna se om företaget 
har kvalitet eller inte i sin redovisning. 
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6. Slutsatser 
I följande kapitel presenterar vi de slutsatser vi har kommit fram till genom vårt 
empiriska material och vår analys. Vi kommer även att ge förslag på fortsatt forskning. 

6.1 Avslutande reflektioner och slutsatser 
 
Syftet med vår uppsats är att förmedla en förståelse för hur SRF och Skatteverket kan 
komma att påverkas av avskaffandet av revisionsplikten. Vi formulerade tre 
forskningsfrågor som vi har utgått från under uppsatsens gång. 
 

1 Hur kommer SRF och Skatteverkets arbetsrutiner eller regler att förändras? 
 

2 Vilka konsekvenser kommer SRF och Skatteverket att få om avskaffandet av 
revisionsplikten genomförs? 

 
3 Vilka ställningstaganden gör SRF och Skatteverket om det kommande 

avskaffandet angående gränsvärdet, redovisningskvaliteten och förberedelser? 
 
Nedan följer slutsatser från de sju olika områden som har tagits upp i analysen. 

6.1.1 Arbetsrutiner  
 
Som tidigare nämnts har Skatteverket och SRF arbetsrutiner och regler att arbeta efter. 
Skatteverket har en revisionsmodell och SRF:s redovisningskonsulter har arbetsrutiner 
och regler i att de följer Reko. Förändringen kan påverka redovisningskonsulter mer då 
de får mer arbetsuppgifter att utföra och då de redan från den 1 januari 2010 måste följa 
Reko kommer förändringen tidigare för dem och inte i och med avskaffandet. Vilket 
innebär att förändringen för SRF sker även om inte avskaffandet av revisionsplikten 
genomförs. 
 
Slutsats: Skatteverkets arbetsrutiner kommer inte att förändras i och med avskaffandet av 
revisionsplikten. Förändringen för SRF, angående Reko, påverkas inte av avskaffandet av 
revisionsplikten utan den skulle genomförts ändå. Vilket innebär att avskaffandet inte har 
någon påverkan på arbetsrutiner eller regler för SRF utan det påverkar mer på hur mycket 
arbetsuppgifterna kommer att ökas istället. 
 

6.1.2 Gränsvärdet  
 
Valet av gränsvärdet borde bli maximivärdet då det påverkar företaget minst negativt 
dock skulle det behövas en kontroll av något slag för de mindre bolagen så att skattefelen 
inte ökar för Skatteverket. Skulle minimivärdet väljas och reformen genomföras två 
gånger skulle det bidra till problem för företagen och det skulle kunna hindra deras 
utveckling som SRF och utredningen tar upp. Minimivärdet skulle göra så att företagen 
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skulle vänta med att till exempel anställa ny personal eller inte vilja växa och utvecklas. 
Det bästa förslaget blir för Sverige alltså att välja maximivärdet med en gång så att hela 
förändringen sker och att den inte sker på två steg.  
 
Slutsats: Maximivärdet gör minst skada gentemot företagen och gynnar deras utveckling 
medan minimivärdet hindrar företagen från det. Minimivärdet gör mer skada än nytta. 
För att Skatteverket inte skall behöva oroa sig för mer fel behövs det som sagt en kontroll 
för de företag som inte längre är tvingade till revisionen. Deklarationerna kan till exempel 
kontrolleras om det finns ett signum där redovisningskonsulterna kan godkänna att de har 
kontrollerat den.  
 

6.1.3 Skattefelet och ställningstagande 
 
Skatteverket har en negativ inställning till den förändrade reformen och enligt Brolin 
beror det på att skattefelet troligen kommer att öka i och med avskaffandet. Dahlberg har 
en positiv inställning då han anser att avskaffandet av revisionsplikten kommer att 
medföra att företagen för en möjlighet att välja om de vill ha revision eller inte samt att 
revisionen blir behovsstyrd. Som tydligt visas är att Skatteverket och SRF har olika 
synpunkter om vad den kommande förändringen kommer att bidra till och det är en av de 
skillnader som vi har sett genom vår studie, vilket beror på att de här organisationerna 
kommer att påverkas på olika sätt av avskaffandet av revisionsplikten.  
 
Slutstats: att Skatteverket har en negativ ställning och att SRF är mer positiv till 
förändringen. 
 

6.1.4 Avskaffandet av revisionsplikten 
 
Avskaffandet av revisionsplikten kommer att medföra konsekvenser och påverka många 
aktörer, och även för Skatteverket och SRF kommer det att bli en förändring. SRF som 
organisation för redovisningskonsulter kan komma att genom avskaffandet av 
revisionsplikten få mer att göra då företagen istället för att vända sig till revisorerna 
vänder sig till redovisningskonsulterna. De som har en bra kontakt med en 
redovisningskonsult kommer troligen att ha kvar det vilket kan resultera i att företagen 
använder mer tjänster av redovisningskonsulterna istället för revisorerna. Skatteverket 
kan dock få en mer negativ känning av avskaffandet av revisionsplikten då skattefelet kan 
öka, det blir mer medvetna fel i redovisningen vilket är en nackdel för Skatteverket. För 
SRF är avskaffandet en fördel medan det för Skatteverket är en nackdel om skattefelet 
ökar. 
 
Slutsats: SRF kommer att påverkas på så sätt att de initialt behöver marknadsföra sig mer 
samt att beroende på vilken kategori av redovisningskonsult har förändringen olik 
påverkan. Skatteverket kommer att påverkas i största mån av att deras urval kommer att 
minska. 
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6.1.5 Utökade tjänster på grund av avskaffandet 
 
SRF kommer att få en ökad möjlighet att erbjuda sina tjänster till följd av avskaffandet av 
revisionsplikten, exempelvis som Dahlberg påpekar att det finns ett behov av att 
företagen vill ha affärsrådgivning. Att redovisningskonsulter erbjuder den här tjänsten 
resulterar i att de kan konkurrera med revisorerna på det här området, vilket är positivt att 
de kan göra, för att kunna utöka sin position på marknaden. Skatteverket å andra sidan 
kommer inte enligt Brolin att behöva tillsätta nya tjänster till följd av förändringen men 
ser dock att de kan behöva mer resurser för att kunna genomföra företagsbesök.  
 
Slutsats: SRF kommer därmed att erbjuda fler tjänster men det kommer däremot inte 
Skatteverket att göra. 
 

6.1.6 Redovisningskvalitet  
 
Redovisningsinformationen måste ha en god kvalitet och får det genom att uppfylla de 
kvalitativa egenskaperna och genom att redovisningskonsulterna hela tiden kontrolleras 
så att även de håller måttet. Då branschorganisationen enligt Dahlberg gör kontroller 
kommer troligen inte kvaliteten att försämras. Enligt Brolin kan det skapas problem för 
Skatteverket då företag inte använder sig av några redovisningskonsulter. För att 
kvaliteten på redovisningen inte skall försämras är kontroller ett bra förslag för att hålla 
uppe den kvalitet som finns idag, kontroller både från SRF och Skatteverkets sida. Ett 
samarbete mellan de två olika organisationerna där de hjälper varandra att upprätthålla 
kvaliteten i redovisningen.  
 
Slutsats: Kontroller behövs från både SRF och Skatteverket, ett samarbete mellan de 
olika organisationerna. 
 

6.1.7 Förberedelser  
 
Förberedelserna inför avskaffandet av revisionsplikten kan som sagt vara olika och vi 
trodde att båda organisationerna hade förberett sig för förändringen. Det visade sig att det 
inte var så utan att det mer var SRF som hade förberett sig väldigt länge för den här 
lagförändringen medan Skatteverket mer arbetar år för år. De förbereder sig inte på 
samma sätt som SRF och där finns en klar skillnad mellan organisationerna. Att SRF 
behöver vara ute i god tid och tänka ett steg före när det gäller lagförändringar som gäller 
revision och redovisning medan Skatteverket mer ändrar på sina regler efter att 
lagförändringarna verkligen har gått igenom när det gäller de områden som avses. 
 
Slutsats: Organisationerna förbereder sig väldigt olika inför lagförändringen gällande 
avskaffandet av revisionsplikten. SRF är mer bundna av förändringen medan 
Skatteverket i det här fallet är andra handen och inte kommer att påverkas med en gång 
av förändringen utan ett år efter. Då kan de se vad de behöver göra för förändring. SRF 
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behöver vara ett steg före och tänka sig in i hur det kan komma att bli när utredningen blir 
klar och lagen ändras.  
 

6.2 Våra synpunkter 
Studien har sammanfattningsvis enligt oss gett svar på frågeställningarna och vi anser att 
det har medfört en förståelse för området. Vi kan dra slutsatsen att de två aktörerna 
kommer att påverkas olika som nämnts tidigare i slutsatserna. Genom studien har vi fått 
en bättre förståelse för de båda organisationerna hur de arbetar inom redovisningsområdet 
och hur de skulle påverkas om avskaffandet av revisionsplikten skulle genomföras. Vi 
anser att studiens syfte har besvarats och att uppsatsen följer de frågor och områden som 
vi har avgränsat oss till. 
 

6.3 Förslag på fortsatt forskning 
 

• Kontrollera hur avskaffandet av revisionsplikten verkligen påverkade de olika 
aktörerna efter att förslaget har gått igenom.  
 

• Vinkla avskaffandet av revisionsplikten utifrån redovisningskonsulters perspektiv 
mer specifikt, för att se hur förändringen påverkat den här yrkesgruppen. 

 
• Hur kommer företagen att agera på revisionsplikten? 
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http://www.srfkonsult.se/srf/stadgar_forbund.shtml#7 
 
(Validitet) (2009-12-29) Tillgänglig:  
http://www.eki.mdh.se/Kurshemsidor/foretagsekonomi/robhan/validitet.htm 
 

7.3 Uppsatser 
 
André Jawahiri, Avskaffande av revisionsplikten för småföretag – konsekvenserna av 
beslutet för småföretag och revisorer, (2009-10-27) Tillgänglig: 
http://hdl.handle.net/2320/3768  
 
Johansson Hanna, Kirdis Damla och Mirzaei Langroodi Cesar, slopandet av 
revisionsplikten, ur ett bankperspektiv (2009-12-29) Tillgänglig: 
http://hdl.handle.net/2320/3764  
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Bilaga: Intervjufrågor 
1. Vilken är din befattning idag? 
2. Vad har ni för arbetsrutiner idag gälande revision samt redovisning 
3. Kommer arbetsrutinerna att förändras i och med avskaffandet? 
4. Vad har ni för arbetsrutiner idag gälande revision samt redovisning? 
5. Kommer arbetsrutinerna att förändras i och med avskaffandet? 
6. Vad har ni för regler att följa idag inom revision samt redovisning? 
7. Kommer de här reglerna att ändras på grund av avskaffandet? 
8. Hur tror ni att Skatteverket kommer att påverkas av avskaffandet? 
9. Vilka konsekvenser kommer avskaffandet att få för er verksamhet? 
10. Kommer ni att få mer att göra i och med avskaffandet, andra arbetsuppgifter? 
11. Vad anser ni kommer att vara negativt respektive positivt angående det 

kommande avskaffandet av revisionsplikten? 
12. Vilka tjänster kommer ni att behöva införskaffa med tanke på avskaffandet? 
13. Vad har ni för ställningstagande om det kommande avskaffandet? 
14. Hur kommer det sig att reagerar så? Orsaker bakom era ställningstaganden? 
15. Gränsvärdet har diskuterats, hur kommer att påverkas av det? 
16. Skulle ni vilja ha ett gränsvärde? Om ja/nej varför? 
17. Tror ni att företaget som ni behöver revisor ända kommer att använda sig av det? 

Varför? 
18. I och med avskaffandet kan det bidra att företagen får mer fel i sin redovisning 

vad kommer ni att göra för åtgärder för att de inte ska bli så? 
19. Har ni börjat förbereda er inför förändringen? I så fall hur? 
20. Ni är en remissinstans i utredning, hur stor påverkan har ni på utredningen? 
21. Varför tror ni att den här diskussionen, lagförändringen kom? 
22. Känner ni att vill tillägga något som ni tycker vi inte har fått med? 
23. Hur tror ni att er organisation kommer att påverkas av avskaffandet? 
24. Hur kommer företagen att kvalitetssäkra sin redovisning utan revisor? 
25. Hur kommer ni påverkas om redovisningskvaliteten försämras? Varför? Hur?  
26. Ser ni det här som ett stort problem? 
27. Vad kan ni göra för att förbättra kvaliteten på redovisningen? 
28. Tror ni att det kommer att bli mycket fel i den redovisning som de minsta bolagen 

lämnar? Varför/varför inte? 
29. Tror ni att kvaliteten i redovisningen kommer att se annorlunda ut i framtiden? 
30. Anser ni att det kommer behövas mer kontroller för att kunna behålla kvaliteten 

på redovisningen i och med avskaffandet av revisionsplikten? 
31. Tror ni att kvaliteten på redovisning kommer att påverkas utifrån de kvalitativa 

egenskaperna som finns, till följd av att revisionsplikten kommer att avskaffas? 
(relevans, begriplighet, tillförlitlighet samt jämförbarhet) 



 

 

 
 
 
 

 
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. 
 
 
 
 
 

 
 

BESÖKSADRESS: JÄRNVÄGSGATAN 5 · POSTADRESS: ALLÉGATAN 1, 501 90 BORÅS 
TFN: 033-435 40 00 · E-POST: INST.IDA@HB.SE · WEBB: WWW.HB.SE/IDA 


