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Sammanfattning 

Förslaget att slopa revisionsplikten för små företag i Sverige är ett högaktuellt ämne som 
berör många olika grupper i samhället så som revisionsbyråer, små företag, kreditgivare och 
Skatteverket. I april 2008 lämnades ett delbetänkande från Statens Offentliga Utredningar 
som föreslår att 96,5 procent av Sveriges företag ska tillåtas att slopa revision.  

Uppsatsen fokuserar på hur stora revisionsbyråers verksamhet kommer att påverkas eller 
redan har påverkats av en lagförändring samt hur arbetsfördelningen mellan redovisning 
och revision förväntas förändras. 

Författarna har intervjuat revisorer på Sveriges fyra största revisionsbyråers lokala kontor i 
Jönköping. För att få en uppfattning om hur branschen anpassar sig till lagförslaget presen-
teras information om auktoriserade redovisningskonsulter och Standard för redovisnings-
konsulter samt att förhållandet mellan redovisning och revision förklaras. Vidare tittar för-
fattarna på hur övriga länder i Europa har påverkats vid ett slopande av revisionsplikten.  

Majoriteten av respondenterna är positiva till slopandet av revisionsplikten men anser dock 
att gränsvärdena är för höga. Dessutom menar de att slopandet bör genomföras i flera steg. 
Det finns ingen större oro bland respondenterna att de kommer förlora revisionsuppdrag. 
En möjlighet revisorerna ser är att även auktorisera sig som redovisningskonsulter vilket 
kan ge dem mer varierade arbetsuppgifter. Tre av revisionsbyråerna har påbörjat föränd-
ringsarbetet i olika utsträckningar för att möta förändringar på marknaden.   

Branschen har tagit åtgärder för att möta de förväntade förändringarna i och med slopan-
det av revisionsplikten. Författarna menar att redovisningskonsulterna kommer få en ökad 
status i branschen i och med en auktorisation. De kommer bland annat arbeta med mer 
kvalificerade arbetsuppgifter. Detta tack vare ramverket Reko, som ger riktlinjer för redo-
visningskonsulterna att arbeta efter. I den nya tjänsten bokslutsberättelse intygar den auk-
toriserade redovisningskonsulten att redovisning är utförd enligt standard i Reko. Dessa 
förändringar tror författarna kommer leda till att revisionsbyråerna kommer att utveckla 
och erbjuda fler redovisningstjänster till sina kunder i framtiden. 
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Abstract 

The proposal regarding the abolishment of statutory audit in small companies in Sweden is 
a highly discussed topic that concern many different groups in the society such as audit bu-
reaus, small companies, creditors and the Swedish tax agency. In April 2008 a partial report 
was published by Swedish Government Official Reports. The report suggests that 96.5 per-
cent of all Swedish companies will be excluded from the statutory audit.  

The thesis focus on how the big Swedish audit bureaus will be affected, or have already 
been affected, by an amendment to abolish statutory audit in Sweden. The authors will also 
investigate how the work distribution between accounting and auditing is expected to 
change on these bureaus. 

The authors have performed interviews with auditors on Sweden’s four largest auditing bu-
reaus local offices in Jönköping. To understand how the auditing business will adjust to the 
amendment, information concerning authorized accounting consultants, “Standard för re-
dovisningskonsulter – Reko”, and the relationship between accounting and auditing will be pre-
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The majority of the respondents are positive towards the abolishment of the statutory au-
dit. They believe however that the limits are set too high and that the abolishment should 
be implemented in several steps. The respondents are not concerned about the decrease in 
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consultant verifies that the quality of the accounting is in line with the standards in Reko. 
The authors believe that these changes will lead to that the audit bureaus will develop and 
provide additional accounting services in the future.  
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1 Introduktion 

 
I det inledande kapitlet ges en beskrivning av bakgrunden till denna uppsats. En överblick över redovisning 
och revision presenteras tillsammans med EG:s fjärde bolagsrättsliga direktiv och de två svenska delbetän-
kanden i ämnet från SOU. Diskussionen rörande den slopade revisionsplikten leder författarna in på pro-
blemformuleringen som mynnar ut i uppsatsens syfte. Kapitlet avslutas med uppsatsens disposition. 
 

1.1 Bakgrund 

Den tredje april 2008 lämnades ett delbetänkande från Statens offentliga utredningar 
(SOU) angående avskaffandet av revisionsplikten för små företag i Sverige. Gränserna sätts 
så högt att 96,5 % av Sveriges bolag kommer att få möjlighet att slopa revision (SOU 
2008:32). Slopandet av revisionsplikten är ett högaktuellt ämne som berör många olika 
grupper i samhället så som revisionsbyråer, företag, kreditgivare och Skatteverket. Det är 
inte bara inom den ekonomiska sektorn det är aktuellt, involveras görs även i allra högsta 
grad politiker och jurister.  

Begreppet redovisning innebär att ett företags ekonomiska händelser registreras, bearbetas 
och rapporteras (Andersson, Ekström, Gabrielsson, Jansson & Tengling, 1999). Redovis-
ningen är ett gammalt begrepp som använts i flera tusen år. Syftet med redovisningen var 
länge att fungera som en minnesanteckning om skulder och för att bevaka företagets intäk-
ter och kostnader. När kapitalismen fick ett genombrott lades mer fokus på kapitalansam-
ling och vinstintresse för företagen. Redovisning kom mer att handla om resultatberäkning 
men även för att förse olika intressenter med information (Artsberg, 2005). Redovisningens 
huvudsyfte idag är att för det gångna året ta fram ekonomiska rapporter för företagets 
verksamhet. Dessa används bland annat av företagets ägare och intressenter som underlag 
för olika ekonomiska beslut (Andersson et al., 1999). För att säkerställa att redovisningen är 
gjord på ett likartat sätt, oavsett företag, reglerar Bokföringslagen (1999:1078) hur denna 
skall göras. Redovisningen ska vid räkenskapsårets slut avslutas med årsredovisning eller 
årsbokslut beroende på företagsform. Innehållet i dessa regleras enligt Årsredovisningsla-
gen (1995:1554) respektive Bokföringslagen (1999:1078) (Johansson, Johansson, Marton & 
Pautsch, 2004). Vid en revision kontrolleras det redovisningsmaterial som har producerats 
av ett företag (Carlson, 2007). 

I aktiebolagslagen från år 1975 fanns krav på revision av ett företags räkenskaper gjord av 
auktoriserad revisor eller godkänd granskningsman för bolag med 1 miljon SEK i bundet 
eget kapital. I bolag med fler än 200 anställda och med tillgångar som översteg ett värde av 
1000 prisbasbelopp, fanns krav på att anlita en auktoriserad revisor. Anledningen till att en 
lagstadgad revisionsplikt för alla aktiebolag inte infördes var att antalet auktoriserade revi-
sorer och godkända granskningsmän var för få. En lagstadgad revisionsplikt för aktiebolag 
infördes först 1 januari 1983 efter en undersökning gjord av Kommerskollegium. Under-
sökningen visade att antalet kvalificerade revisorer nu fanns att tillgå för att en revisions-
plikt skulle vara möjlig. Det främsta motivet till att införa en lagstadgad revisionsplikt för 
alla aktiebolag var att motverka ekonomisk brottslighet (Thorell & Norberg, 2005b). 

Inom Europeiska Unionen (EU) finns bestämmelser angående revision och vilka som skall 
omfattas av revisionsplikten återfinns i fjärde bolagsrättsliga direktivet (78/660/EEG). Di-
rektivet har ändrats ett flertal gånger och den senaste ändringen av direktivet kom år 2006 
genom ändringsdirektivet 2006/43/EG. I det fjärde bolagsrättsliga direktivet finns en möj-
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lighet för medlemsländerna att undanta vissa företag från revisionsplikt. EG:s fjärde bo-
lagsrättsliga direktiv implementerades i svensk lagstiftning under mitten av 1990-talet. Sve-
rige valde då att inte använda sig av möjligheten att slopa revision med hänvisningen att det 
skulle försämra den svenska redovisningsstandarden. Direktivet fastställer de maximala 
gränsvärdena där endast ett av dessa får överstigas för att ett företag skall få undantas från 
revisionsplikt. Nuvarande gränsvärden är följande; genomsnittligt antal anställda ska vara 
färre än 50, balansomslutningen måste vara mindre än 3,65 miljoner EUR och nettoom-
sättningen skall vara mindre än 7,3 miljoner EUR. En höjning av gränsvärdena kommer att 
ske den 5 september 2008 och värdena blir enligt följande; en balansomslutning på 4,4 mil-
joner EUR, en nettoomsättning på 8,8 miljoner EUR medan genomsnittligt antal anställda 
ligger kvar på 50 (SOU 2008:32). 

England1, Tyskland, Österrike och Nederländerna är de länder inom EU som valt att till-
lämpa de tre maximalt tillåtna gränsvärdena som anges i EG:s fjärde bolagsrättsliga direktiv. 
Finland och Danmark har däremot till en början valt att inte använda sig av direktivets 
maximalt tillåtna gränsvärden (SOU 2008:32). Idag är det endast Malta och Sverige inom 
EU2 som har kvar full revisionsplikt. Detta anses vara en stor nackdel för de svenska små 
företagen i den internationella konkurrensen (FöretagarFörbundet, 2006).  

1.2 Problemdiskussion 

Under senare år har ämnet kring slopad revisionsplikt för små företag debatterats i stor ut-
sträckning. Ämnet är nu högaktuellt då det andra delbetänkandet avseende avskaffandet av 
revisionsplikten i små företag har lämnats under våren 2008. Det finns många som har ut-
talat sig rörande ett slopande av revisionsplikten och en av dessa är Stefan Persson dåva-
rande VD på Ernst & Young. Han har en positiv inställning till förändringen och Persson 
anser att revisorn behövs men det är inte säkert att det behövs någon revision för alla typer 
av företag (Wennberg, 2004). Thorell och Norberg (2005a) menar att de revisionsstandar-
der som används i Sverige är likadana för publika företag som för små och medelstora före-
tag vilket gör att revisionerna är onödigt kostsamma för de mindre företagen. Thorell och 
Norberg (2005a) anser att en revisionsplikt för små och medelstora företag inte går att för-
svara då det inte finns någon information som motiverar en revisionsplikt för dessa (Tho-
rell & Norberg, 2005a). 

Det är dock inte alla som är positiva till ett slopande av revisionsplikten. Sigurd Elofsson, 
ekorevisor vid Ekobrottsmyndigheten anser att om revisionsplikten avskaffas kommer fler 
företag hamna hos Ekobrottsmyndigheten. Detta på grund av oaktsamhetsbrott och upp-
såtliga brott i redovisningen. Revisionsplikten förebygger att oaktsamhetsbrott inte begås 
vilket gör att mer energi kan läggas på de mer allvarliga, uppsåtliga brotten (Halling, 2005c). 

Sveriges Redovisningskonsulters Förbund (SRF) tror att en slopad revisionsplikt kommer 
innebära att många företag kommer att välja att säga upp sina revisionsavtal. Detta kan leda 
till att dessa revisorer kommer att konkurrera på en gemensam marknad med redovisnings-
konsulterna. SRF förväntar att redovisningskonsulterna, i och med ett slopande av revi-
sionsplikten kommer kunna erbjuda sina tjänster till företag som idag enligt lag är tvingade 

                                                 
1 Anledningen till att det är England som diskuteras och inte Storbritannien beror på att Thorell och Norberg 

ansåg att detaljskillnader mellan regleringarna i de olika delarna av Storbritannien kunde förekomma (Tho-
rell & Norberg, 2005b). 

2 Med EU menas här endast de länder som var medlemmar före utvidgningen av EU år 2004. Uppgifter an-
gående de nya medlemsländerna saknas (SOU 2008:32). 
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att anlita en revisor (Wedberg, 2008). SRF:s åsikt är intressant och därför undrar författarna 
om det idag finns en oro på revisionsbyråerna att företag i framtiden inte längre kommer 
revideras. Om detta mynnar ut i en ökning av redovisningstjänster på revisionsbyråerna. 

Hell och Stillberg (2007) diskuterar i en artikel i Balans varför auktorisation av redovis-
ningskonsulter på senare tid blivit så viktig och hur ett slopande av revisionsplikten kan 
komma att påverka dessa. De företag som väljer att inte ha kvar sin revisor kommer efter-
fråga samma service som tidigare gällande redovisningskonsultation, då årsredovisning och 
bokslut fortfarande måste upprättas enligt gällande lagstiftning. Istället för en revisionsbe-
rättelse kan företagens intressenter komma att kräva en bokslutsberättelse från redovis-
ningskonsulten som styrker att bokslut och årsredovisning är korrekt upprättade. En aukto-
risation är en stark kvalitetsstämpel vilket stärker redovisningskonsulternas varumärke på 
marknaden inför ett slopande av revisionsplikten (Hell & Stillberg, 2007). 

I utredningen (SOU 2008:32) föreslås att Sverige ska tillämpa de maximala gränserna som 
finns i EG:s fjärde bolagsrättsliga direktiv. Svenskt Näringsliv anser att det är bra att Sveri-
ge kommer i nivå med de regler som tillämpas i ledande länderna i Europa, som Tyskland, 
England och Nederländerna (Burén, 2008). Diskussionen handlar inte längre om att revi-
sionsplikten skall slopas, utan var gränserna skall sättas för vilka företag som inte längre 
behöver ha en lagstadgad revision (Brännström & Clemedtson, 2008).  

FAR SRS anser att Sverige ska utföra slopandet i flera steg såsom det har skett i ett flertal 
andra länder i Europa (Brännström & Clemedtson, 2008), så som England, Finland och 
Danmark (SOU 2008:32). Ett motiv till att slopandet gjorts stegvis i dessa länder är att det 
skall vara möjligt att genomföra kontinuerliga utvärderingar rörande skattemässiga intäkter 
samt ekonomisk brottslighet. Vidare skall en stegvis förändring skapa bättre förutsättningar 
för revisionens intressenter, så som Skatteverket samt kreditgivare, att anpassa sig till lag-
förändringen. Då det under utredningen inte framkommit att Sverige har några speciella 
förutsättningar för att utföra slopandet i ett enda stort steg rekommenderar FAR SRS starkt 
att förändringen sker i flera steg (Brännström & Clemedtson, 2008).   

Författarna tycker det är intressant att Stefan Persson, tidigare VD på Ernst & Young, är 
positivt inställd till slopandet. När författarna inledde uppsatsarbetet var första tanken att 
revisionsbyråer kan ha mycket att förlora på avskaffandet av revisionsplikten. Frågan är nu 
om författarna kan bevisa att så inte är fallet. Av intresse är, hur revisionsbyråerna förvän-
tar sig att förändringen kommer att påverka dem, vilket leder in på uppsatsens problem-
formulering nedan.  
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1.3 Problemformulering 

Denna uppsats behandlar hur stora revisionsbyråer3, vars verksamhet till stor del bygger på 
revision, anpassar sin verksamhet med hänsyn till slopandet av revisionsplikten i Sverige.  

Utifrån ovanstående problemdiskussion har författarna valt följande frågeställning: 

 Hur kommer arbetsfördelningen och förhållandet mellan redovisning och revision 
på revisionsbyråerna att påverkas vid slopandet av revisionsplikten?  

 Förväntas någon skillnad i arbetsuppgifterna för de redovisningskonsulter som är 
anställda på revisionsbyråerna?  

1.4 Syfte  

Syftet med denna uppsats är att beskriva hur revisionsbyråernas verksamhet och arbetsför-
delning mellan redovisning och revision kommer att förändras vid ett slopande av revi-
sionsplikten i Sverige. 

 

 

                                                 
3 Med stora revisionsbyråer i denna uppsats menar vi Deloitte, Ernst & Young, KPMG samt Öhrlings Price-

waterhouseCoopers. 
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1.5 Disposition 

Nedan presenteras dispositionen som författarna har valt att använda sig av i denna upp-
sats.   

 

 

 

 

 

                                                         

 

 

 

       

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Metod 

Teoretisk  
referensram  

 

Empiri 

 

Analys 

 

Slutsats 

I uppsatsens andra kapitel motiveras valet av den kvalitativa meto-
den. Vidare presenterar författarna hur intervjuerna gått tillväga 
samt metod för faktainsamling till den teoretiska referensramen. 

 

Den teoretiska referensramen ger en förklaring till vad redovisning och 
revision är, samt förhållandet dem emellan. Kapitlet avslutas med en 
beskrivning av EG:s fjärde bolagsrättsliga direktiv och hur slopandet 
av revisionsplikten har genomförts i andra länder inom Europeiska 
Unionen. 

I det inledande kapitlet ges en beskrivning av redovisning och revision. 
Problemdiskussionen behandlar hur ett slopande av revisionsplikten 
diskuteras i branschen vilket leder in på problemformuleringen som 
mynnar ut i uppsatsens syfte.  

Introduktion 

Detta kapitel innehåller det empiriska material som grundas på de in-
tervjuer författarna genomfört på fyra revisionsbyråer i Jönköping.  

I detta kapitel analyserar författarna det empiriska materialet från in-
tervjuerna med hjälp av den teoretiska referensramen.  

I det avslutande kapitel presenterar författarna de slutsatser de har 
kommit fram till genom att besvara uppsatsens problemformulering. 
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2 Metod 

 
I detta kapitel presenteras valet av den kvalitativa metoden samt en motivering till varför den valts. Här 
berörs även hur författarna gått tillväga samt vilken sorts intervju författarna använt sig av för insamlingen 
av det empiriska materialet. Trovärdighet och giltighet diskuteras samt den kritiska granskningen av de 
källor som använts.   
  

2.1 Val av undersökningsmetod 

Inom samhällsvetenskapen kan det urskiljas två huvudformer av metoder, den kvalitativa 
samt den kvantitativa (Holme & Solvang, 1997). De två har ett gemensamt syfte vilket är 
att skapa ”… bättre förståelse för det samhälle vi lever i och hur enskilda människor, grupper och institu-
tioner handlar och påverkar varandra.” (Holme & Solvang, 1997, s.76). Dock skiljer de två me-
toderna sig markant åt, den kvalitativa metoden fokuserar på att skapa förståelse medan 
den kvantitativa metoden syftar till att ge förklaringar (Holme & Solvang, 1997). Eftersom 
författarna vill skapa förståelse för samhället och hur gruppen, revisionsbyråer, kommer att 
agera när lagändringen rörande revisionsplikt träder i kraft har den kvalitativa metoden 
valts. Det kvalitativa tillvägagångssättet skapar en helhetsbild som gör det möjligt för för-
fattarna att få en ökad förståelse och kunna besvara uppsatsens problemformulering samt 
uppfylla uppsatsens syfte. 

Ytterligare en anledning till att det kvalitativa tillvägagångssättet tillämpats är för att det 
medförde möjligheten att utföra personliga intervjuer. Författarna har då möjlighet att få 
detaljerade beskrivningar samt respondentens reflektioner om vad som kommer att hända 
med förhållandet mellan redovisning och revision. Studiens tyngdpunkt kommer att läggas 
på de personliga intervjuerna som genomförts och författarna anser att dessa är tillräckliga 
för att uppfylla uppsatsens syfte. Författarna tror att de olika revisionsbyråerna runt om i 
landet troligtvis kommer att agera likartat när det gäller slopandet av revisionsplikten, var-
för det bedömts att ett stort antal respondenter inte är nödvändigt.  

Å andra sidan återfinns den kvantitativa metoden. Eftersom det kvantitativa tillvägagångs-
sättet ofta behandlar en omfattande mängd data (Andersen, 1998) passar den inte med tan-
ke på uppsatsens syfte. En nackdel med den kvantitativa metoden är att den inte ger något 
stort utrymme för individuell anpassning (Holme & Solvang, 1997), vilket är vad denna 
uppsats lägger stor vikt vid. Författarna finner det därför inte nödvändigt att komplettera 
den kvalitativa metoden med inslag av det kvantitativa tillvägagångssättet.  

2.2 Tillvägagångssätt 

Eftersom det ingår personliga moment och tolkningar vid insamling och bearbetning av in-
formation finns en risk för forskarbias, en risk för minskad trovärdighet i tolkningsresulta-
tet. Det är av stor vikt att vara medveten om detta och själv vara kritisk, skeptisk och kon-
trollera sig själv i möjligaste mån. Väsentligt är att inte skapa mönster som inte finns i det 
insamlade och bearbetade materialet (Andersen, 1998). Författarna anser att de har stor 
nytta av att de är tre författare eftersom de då ständigt har möjlighet att granska och ifråga-
sätta varandra genom hela uppsatsprocessen, som Andersen (1998) föreslår. I ett tidigt ske-
de valde författarna att dela upp arbetsbördan i mindre delar. Detta för att på ett smidigt 
sätt veta vad alla i gruppen skulle göra. Tillsammans satte författarna rubriker och sedan 
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jobbade var och en enskilt med skrivandet. När någon av författarna hade slutfört en del 
granskades sedan texten kritiskt med fyra nya ögon. Genom att jobba på detta sätt anser 
författarna att de lättare kunnat undvika forskarbias. Författarna använde sig av detta tillvä-
gagångssätt vid upprättandet av alla kapitel i uppsatsen förutom analys och slutsats, där alla 
tre arbetade gemensamt. Under hela uppsatsprocessen har författarna diskuterat det de läst 
och skrivit samt de tankar de haft rörande uppsatsens syfte. Redan från start skrev förfat-
tarna ned kommentarer rörande det de diskuterat och på så sätt hade de en bra grund när 
de sedan började skriva på analysen. När författarna färdigställt allt material fram till empiri 
kapitlet, diskuterade allt material i uppsatsen, anteckningar fördes under diskussionens gång 
och sedan sammanställdes skriftligt analysen och slutsatsen. 

2.3 Intervju 

Det finns både fördelar och nackdelar med att genomföra en intervju kontra en enkätun-
dersökning (Ejvegård, 1993). Personliga besöksintervjuer valdes därför att det är en flexibel 
och anpassningsbar metod som ger författarna frihet. Mer information kan utvinnas ur ett 
svar där kroppsspråk och tonfall kan tolkas in, vilket inte är möjligt ur ett skriftligt svar 
(Saunders, Lewis & Thornhill, 2007). Författarna har då på ett helt annat sätt möjlighet att 
förtydliga frågor samt komma med följdfrågor så att svaren blir klara, tydliga och kan för-
djupas. Detta innebär att det inte är fullt så viktigt att frågornas formulering och ordalydelse 
är lika entydig och exakt som de bör vid upprättandet av en enkät. Vid utformningen av in-
tervjufrågorna (Bilaga 1) har författarna valt att i största möjlig mån använda sig av öppna 
dock ändå specifika frågor för att få igång en diskussion. Frågor som går att svara ja eller 
nej på bör i stor utsträckning undvikas (Bell, 1993) och öppna frågor bör istället användas 
(Saunders et al., 2007). Detta hade författarna i åtanke när intervjufrågorna utformades för 
att få så utförliga och omfattande svar som möjligt. 

Det finns en formalitetsskala för olika sorters intervjuer. Ena ytterligheten är en helt 
ostrukturerad intervju. På andra sidan av skalan finns den strukturerade, styrda och fokuse-
rade intervjun (Saunders et al., 2007). Respondenten har i en strukturerad intervju fortfa-
rande en hel del frihet samtidigt som den i förväg utformade strukturen håller diskussionen 
inom de gränser som satts. Detta medför att analysen blir lättare att genomföra samt att 
mängden av information avgränsas (Bell, 1993). Detta gör den strukturerade intervjun mer 
användarvänlig för författarna jämfört med en ostrukturerad intervju. En i förväg utarbetad 
struktur ger i viss mån garanti för att de ämnesområden och frågor som är väsentliga för 
studiens natur har täcks. Detta kan dock inte på samma sätt garanteras vid en helt ostruktu-
rerad intervju (Bell, 1993).   

Författarna har valt att använda en mer strukturerad intervju. Erfarenhet och kunskap är en 
förutsättning för att genomföra en ostrukturerad intervju (Bell, 1993) och dessa egenskaper 
anser sig författarna inte besitta. De anser att en ostrukturerad intervju inte kan förse dem 
med den information och de specifika svar de är ute efter. 

Att genomföra en intervju kräver mycket tid, själva intervjun samt analys av svaren är tids-
krävande (Ejvegård, 1993). Tidsaspekten kan anses vara ett stort problem (Bell, 1993). Det-
ta har författarna varit fullt medvetna om, därför har extra tid planerats in för intervjuerna 
och dess analys.  

Något som borde uppmärksammas är även att risken för skevheter, så kallat bias, är mycket 
stor eftersom en intervju i hög grad är en subjektiv teknik (Bell, 1993). Detta har vid inter-
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vju tillfällena även påpekats av respondenterna att det de uttalar sig om är en personlig åsikt 
från deras sida vilket författarna är väl medvetna om och även tagit i beaktning.  

”Det är lättare att erkänna det faktum att skevhet kan uppstå än att eliminera denna effekt.” (Bell, 
1993, s.93). Hundraprocentig objektivitet (krav på opartiskhet) är det som bör eftersträvas 
(Ejvegård, 1993). Detta är mycket svårt att uppnå och eftersom både respondenten samt 
författarna som intervjuvare är människor och inte maskiner, innebär det att det finns en 
risk för en viss skevhet i uppsatsens analys. Författarna erkänner det faktum och inser att 
skevhet inte helt går att eliminera. Under intervjun, tolkas inte enbart respondentens verba-
la svar utan även tonfall och kroppsspråk vilket gör att intervjuaren skapar en egen tolkning 
av helhetsintrycket (Bell, 1993). Detta har författarna varit medvetna om vid analys av in-
tervjuerna. Eftersom framtida strategier är ett känsligt ämne så har kroppsspråk och tonfall 
på ett tydligt sätt visat om respondenterna undvikt att delge information och hur de egent-
ligen tyckt i frågan. Nämnvärt är dock att det därför kan vara svårt att få samma utfall vid 
likartade framtida studier. 

För att undvika bias, intog var och en av författarna en viss roll under själva intervjun. Två 
av författarna ställde varannan fråga och den tredje antecknade samt ställde kompletterande 
frågor eller förtydligade om något av respondenternas svar kändes oklart. Författarna fick 
tillåtelse att spela in samtliga intervjuer. För att vara på den säkra sidan, använde författarna 
sig av två inspelningsapparater samtidigt. Efter intervjuerna delade författarna upp de långa 
ljudfilerna och skapade en separat ljudfil per fråga vilket innebar att det underlättade vä-
sentligt när de sedan sammanställde intervjun. Något som läsaren bör uppmärksamma är 
att uppsatsens empirikapitel är relativt kort på grund av att flera av respondenterna svarade 
snarlikt på många av författarnas frågor. Dessutom använder respondenterna likartade ter-
mer och ordalag samt att de svarar med försiktighet gällande framtida strategier.  

2.3.1 Urval av respondenter 

Författarna har valt att avgränsa sig till det geografiska området, Jönköping. Eftersom det 
är en intressant region med ett framgångsrikt näringsliv präglat av entreprenörskap. Enbart 
i Jönköpings kommun finns 3 700 aktiebolag (Jönköpings Kommun, 2008). De revisions-
byråer som författarna intervjuat arbetar enligt respondenterna med lokala större och mind-
re företag vilket ger en intressant blandning med tanke på slopandet av revisionsplikten. Av 
praktiska skäl har författarna till denna uppsats valt att utföra intervjuerna på revisionsbyrå-
er med kontor i centrala Jönköping.  

Intervjuerna koncentreras till fyra revisionsbyråer, Deloitte, Ernst & Young, KPMG samt 
Öhrlings PricewaterhouseCoopers. Urvalet har gjorts då dessa revisionsbyråer är de fyra 
största på den svenska marknaden och ligger i framkant inom revisionsområdet. Författar-
na har även gjort detta urval för att de stora revisionsbolagen troligen är ute i god tid vid 
förändringar i omvärlden och med en större organisation blir det möjligt för dem att titta 
på strategiska frågor i tidigare skede än de små revisionsbyråerna har möjlighet att göra. Av 
intresse är att se om författarnas uppfattning, att förhållandet mellan redovisning och revi-
sion på de stora revisionsbyråerna kommer att förändras markant.  

Urvalet av specifika respondenter inför kvalitativa intervjuer sker icke tillfälligt, i vardaglig 
betydelse, dock inte heller slumpässigt, i statistisk bemärkelse. Det är utifrån medvetet for-
mulerade kriterier som ett systematiskt urval av respondenter görs (Holme & Solvang, 
1997). Författarnas mål var att intervjua, av Revisorsnämnden (RN) auktoriserade revisorer, 
dock var detta dessvärre inte möjligt fullt ut, vilket förklaras vidare i kapitel 4 Empiri. För-
fattarna kontaktade revisionsbyråerna KPMG och Ernst & Young via e-post och telefon 
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och studentansvarig på respektive byrå ordnade så författarna fick en intervju med lämplig 
person. På Öhrlings PricewaterhouseCoopers föll det sig naturligt att författarna intervjua-
de en auktoriserad revisor då en av författarna till denna uppsats, haft tidigare kontakt med 
denne. Vid arbetsmarknadsdagen Next Step på Handelshögskolan i Jönköping knöts första 
kontakten med Deloitte och författarna bokade sedan en intervju via telefon med två god-
kända revisorer. Ungefär en vecka före respektive intervju fick respondenterna via e-post 
de intervjufrågor författarna valt att använda sig av (Bilaga 1). Detta för att respondenterna 
skulle kunna förbereda sig samt för att författarna skulle få så utförliga svar som möjligt. 

Två av intervjuerna utfördes innan SOU 2008:32 publicerades, vilket innebar att respon-
denterna vid de två senare intervjuerna hade tillgång till mer information rörande slopandet 
av revisionsplikten. Detta kan ha medfört att författarna fått annorlunda respons. För att 
säkerhetsställa att de tidigare intervjuade respondenternas svar fortfarande var aktuella val-
de författarna att ge respondenterna möjligheten att via e-post komplettera vad de sagt. Re-
spondenterna ansåg sig inte behöva komplettera deras tidigare svar, trots att intervjun 
skedde innan delbetänkandet publicerades. 

Det ska också nämnas att respondenternas svar beror på hur stort intresse de har i frågan 
samt hur insatta de är i ämnet. Hade intervjun hållits med en person som arbetade med 
framtida strategier finns möjligheten att författarna skulle fått helt andra svar, samtidigt 
hade det då inte varit möjligt att få revisorernas syn på hur de tror att deras framtid kom-
mer att påverkas vid slopandet av revisionsplikten. 

Författarna har medvetet valt att inte intervjua redovisningskonsulter då det är ur reviso-
rernas synvinkel författarna vill behandla ämnet samt för att det är revisorerna som förvän-
tas förlorar på en lagändring och inte redovisningskonsulterna. 

2.4 Datainsamling  

För att få en djupare förståelse för ämnet valde författarna att läsa bland annat Statens Of-
fentliga Utredningar (SOU), EG-direktiv, svenska gällande lagar och tidskriften Balans som 
är utgiven av FAR SRS – Branschorganisationen för revisorer och rådgivare samt Thorell 
och Norbergs rapport Revisionsplikten i små aktiebolag från mars 2005. Svensk lagtext och 
SOU 2008:32 har varit mycket viktiga källor och har använts i stor utsträckning, i huvudsak 
för att de är säkra och pålitliga källor. 

Författarna har inhämtat information från Jönköpings Högskolebiblioteks olika databaser 
för tidskrifter samt för litteratur (JULIA och LIBRIS). Vid informationssökning har även 
internet med ett antal sökmotorer så som Google och Google Scholar kommit väl till pass. 
Författarna har använt sig av sökord som ”slopad revisionsplikt”, ”undantag från revi-
sionsplikt”, ”fjärde bolagsrättsliga direktivet”, ”revisionsplikt i EU” och ”auktoriserad re-
dovisningskonsult”. 

Det är väsentligt att under hela uppsatsprocessen söka kompletterande relevant informa-
tion för att säkerhetsställa att källorna som används är tillförlitliga (Saunders et al., 2007), 
samt att de är lämpliga för att besvara uppsatsens problemformulering och för att uppfylla 
uppsatsens syfte. Författarna har tack vare nytt publicerat material, så som delbetänkandet 
SOU 2008:32, under arbetets gång haft möjlighet att styrka tidigare använda källor den nya 
information som framkommit. Författarna ser dock en nackdel med att ny information 
publicerats eftersom diskussionen i media då ändrade fokus. Till följd av detta blev förfat-
tarnas situation annorlunda än utgångsläget. Fördelarna överväger dock eftersom författar-
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na har haft mycket hjälp av utredningen som i form av en tillförlitlig rapport gett klarhet i 
ämnet. 

FAR SRS branschtidning Balans och Thorell och Norbergs (2005b) utredning kan anses 
vara snedvridna. Författarna finner dock att FAR SRS presenterar och belyser både de ne-
gativa och de positiva inställningarna till slopandet av revisionsplikten samt att artiklarna i 
Balans till största del är faktabaserade och inte bygger på personliga åsikter. Thorell och 
Norbergs (2005b) utredning på uppdrag av Svenskt Näringsliv är emellertid vinklad då de 
är för slopandet och fokuserar på företagarens syn på revisionsplikt, vilket författarna varit 
väl medvetna om och därför tagit i beaktande. För att bland annat beskriva vad en revisor 
har för förpliktelser har även tryckta böcker använts som källa vilket ingen en trovärdighet 
eftersom böcker trycks i stora upplagor. Övervägande delen av uppsatsens teoretiska refe-
rensram utgörs dock av SOU och med stöd av svensk lagtext. Statens offentliga utredning-
ar är grundligt utförda och har flera infallsvinklar samt att de som arbetat fram dem kan 
förväntas varit mycket källkritiska och väl insatta i ämnet. 

2.5 Uppsatsens trovärdighet 

För att på bästa sätt fullborda en undersökning bör författarna ta hänsyn till informations-
källornas och intervjuernas tillförlitlighet samt dess giltighet (Bell, 1993). För att avgöra om 
informationen författarna använt sig av i denna uppsats är aktuell samt pålitlig har förfat-
tarna valt att kritiskt granska det material de nyttjat. 

Ett tillvägagångssätt som ger samma resultat vid olika tillfällen, under lika omsändigheter 
anses vara en tillförlitlig undersökning (Bell, 1993). Då författarna använt en kvalitativ me-
tod kan tillförlitligheten för undersökningen anses vara något svag eftersom det i en senare 
studie vore svårt att utföra en exakt likadan intervju. För att vara säker på att hålla hög till-
förlitlighet spelade författarna in intervjuerna. Eftersom alla tre författarna var närvarande 
vid intervjuerna minskar risken för tolkningsfel av respondenternas svar, samt ökar trovär-
digheten i uppsatsen. Att författarna använt sig av en strukturerad intervju, med en förarbe-
tad frågeställning borde göra det möjligt att i en senare studie under liknande förutsättning-
ar få snarlik respons. Skevhet i intervjuerna diskuteras mer omfattande i kapitel 2.3 Inter-
vju. I beräkning bör emellertid också tas att förhållandena i samhället markant kommer att 
förändras inom en snar framtid då slopandet av revisionsplikten snart är ett faktum. Redan 
under tiden författarna skrivit uppsatsen har ny värdefull information så som SOU 2008:32 
blivit tillgänglig för diskussion och detta kan tänkas ha haft en inverkan på uppsatsens slut-
liga resultat.  

Tillförlitligheten kan även ifrågasättas då författarnas urval av respondenter inte kan anses 
representera hela Sverige utan är geografiskt begränsat till Jönköping. Detta och att antalet 
respondenter är så få som fyra, innebär att författarna inte heller kan dra slutsatser som kan 
generaliseras för hela Sverige. 

Giltighet mäter huruvida svaret på en viss fråga, speglar det svar frågan var avsedd att ge 
samt vad frågeställaren kunnat förvänta sig (Bell, 1993). Alltså är en väldefinierad fråge-
ställning och problemformulering av stor vikt eftersom man då med säkerhet vet vad som 
ska mätas, vilket medför att hög giltighet bör kunna uppnås. Författarna utformade inter-
vjufrågorna utifrån uppsatsens teoretiska referensram i förväntan att de skulle uppfylla 
uppsatsens syfte. Eftersom empirin ledde till att författarna kunde besvara uppsatsens pro-
blemformulering kan undersökningen anses vara god, då intervjufrågorna gav de svar för-
fattarna förväntade sig.  
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Vid genomförande av en kvalitativ studie, i jämförelse med en kvantitativ studie, är det lät-
tare att få ett mer utförligt svar eftersom intervjuaren har större närhet till respondenten 
(Holme & Solvang, 1997). Vid de personliga intervjuerna fanns möjlighet att ställa följdfrå-
gor. I efterhand har författarna även haft möjlighet att ringa och skicka e-post till respon-
denterna för att vara säkra på att författarna inte missuppfattat eller misstolkat något. För-
fattarna har även valt att skicka respondenterna uppsatsens empiriavsnitt så att de kunnat 
intyga att vad författarna dokumenterat stämmer överens med deras åsikt. Samtliga respon-
denter godkände empiriavsnittet. 

Det finns en viss risk i författarnas undersökning att respondenterna gett vaga eller missvi-
sade svar till följd av att de varit påverkade av att revision är ett hårt reglerat yrke samt att 
intervjufrågorna handlade om framtida strategier och att det kan ha varit känsligt att förtäl-
ja. För att öka uppsatsens trovärdighet valde författarna att redan innan intervjuerna påbör-
jades att tydligt förklara för respondenten att deras önskan att vara anonyma respekterades. 
Författarna förtydligade att i uppsatsen skulle endast nämnas vilka företag de haft intervju 
med. Ytterligare en önskan från respondenterna var att författarna inte skulle specificera 
vem som sagt vad, då detta kan leda till att information om byråernas framtida strategier 
avslöjas. Ejvegård (1993) styrker författarnas tanke att respondenterna troligen är mer öp-
pen och vågar svara mer utförligt då respondenten är försäkrad att deras anonymitet garan-
teras. Författarna har valt att i denna uppsats behandla anonymiteten precis som Ejvegård 
(1993) förklarar; ”Det skall i den slutgiltiga skriftliga redogörelsen inte gå att identifiera respondenten el-
ler, om hans namn finns nämnt exempelvis i källförteckningen, med säkerhet gå att fastställa vad han 
sagt.” (Ejvegård, 1993, s. 48). 

Påpekas kan även att tre intervjuer av fyra har utförts med auktoriserade revisorer och den 
fjärde med två godkända revisorer. Författarna är medvetna om att detta kan ha haft en på-
verkan på resultatet av den fjärde intervjun men det var förutsättningen för att få genomfö-
ra den.  
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3 Teoretisk referensram 

 
Den teoretiska referensramen är till för att ge läsaren förståelse för revisionsplikten och dess avskaffande. 
Kapitlet börjar med att förklara vad redovisning och revision innebär samt förhållandet mellan dessa. Vi-
dare följer en beskrivning av EG:s fjärde bolagsrättsliga direktiv samt de gränsvärden som diskuteras i 
samband med ett slopande av revisionsplikten i Sverige. Kapitlet avslutas med att beskriva vad som hänt i 
England, Danmark och Finland, vilka redan har valt att slopa revisionsplikten för små företag. 
 

3.1 Redovisningens syfte 

Artsberg (2005) nämner två syften med redovisning. Det första är att titta tillbaka på vad 
som tidigare hänt i företaget och mäta vinsten för året som varit, så kallad resultatutred-
ning. Det andra är att använda redovisningen som informationskälla och med hjälp av den-
na få indikationer om framtida vinster, vilket benämns som framåtblickande rapportering. 
Redovisningen omfattas av en balans- och resultaträkning, noter och en förvaltningsberät-
telse (Artsberg, 2005). 

Vid investeringar i ett företag finns det riskmoment. För att minska risken används redo-
visningens information. Desto mer information investeraren har tillgång till desto lättare 
har denne att bilda sig en uppfattning om hur vinsten för företaget kommer se ut i framti-
den. En viktig faktor att bedöma vid investeringar är risken för konkurs eller finansiell kris i 
företaget. Detta är exempel på information som kan utvinnas ur ett företags redovisning 
(Artsberg, 2005). 

3.2 Redovisningskonsult – ett yrke under förändring 

Enligt Sveriges Redovisningskonsulters Förbund (SRF) definieras en redovisningskonsult 
som följande: ”En extern konsult som yrkesmässigt och självständigt utför redovisningstjänster och tjäns-
ter inom ekonomi, skatter, administration samt utbildning inom dessa områden.” (SRF, 2004). 

En redovisningskonsults arbetsuppgifter vid små och medelstora bolag varierar mellan att 
sköta löpande bokföring, löneadministration, fakturering, upprätta bokslut, årsredovisning, 
budget, upprätta enklare avtal samt deklaration för bolaget. Redovisningskonsulten kan 
även bistå med analyser och affärsrådgivning samt hjälp vid bolagsbildningar och styrelse- 
och bolagsärenden. Sammanfattningsvis kan sägas att en redovisningskonsult agerar som 
ett mindre företags ekonomi- och administrationsfunktion. Vid större bolag bistår en redo-
visningskonsult med mer specifik rådgivning i komplexa redovisningsfrågor. Det kan vara 
vid en förestående börsnotering eller omfattande omstruktureringar i bolaget (B. Wedberg, 
personlig kommunikation, 2008-04-07). 

Sedan 2006 finns auktorisation av redovisningskonsulter som har syftet att ge redovis-
ningskonsulterna en starkare ställning på marknaden samt att ge kunderna en trygghet att 
redovisningstjänsterna utförs med kvalité och kompetens. Inom branschen finns nu två 
auktorisationer, dels från SRF men även från FAR SRS. Anledningen till att även FAR SRS 
auktoriserar redovisningskonsulter är att redovisningskonsulter har en stark intressegemen-
skap med revisorer och andra ekonomiska rådgivare vilket gör det rimligt att även redovis-
ningskonsulter skall ingå i denna branschorganisation. FAR SRS vill alltså skapa en stark 
branschorganisation där de olika yrkeskategorierna kan dra nytta av varandras kompetens 
(FAR SRS, 2007).  
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De kriterier som finns för att bli auktoriserad redovisningskonsult genom FAR SRS är en 
företagsekonomisk högskoleutbildning med minst 180 högskolepoäng4. Utöver utbildning-
en krävs minst fem års praktik inom redovisningsområdet varav tre år på en revisions eller 
redovisningsbyrå (Irev, 2008). 

SRF, branschorganisation för auktoriserade redovisningskonsulter (SRF, 2005) har lägre 
krav på en auktorisation än FAR SRS. Från och med 1 januari 2009 ska alla medlemmar i 
SRF vara auktoriserade redovisningskonsulter. ”Medlemskap i SRF kommer att bli ett krav för 
auktorisation och auktorisation ett krav för medlemskap.” (Dahlberg, 2005, s. 8) För att bli med-
lem och auktoriserade redovisningskonsult behövs bland annat tre års praktisk erfarenhet 
på redovisnings- och/eller revisionsbyrå samt att den sökande ska ha "...genomgått SRF:s kurs 
Högre Redovisningsekonom eller motsvarande eller tre terminers eftergymnasiala studier i relevanta ämnen 
eller avlagt redovisningskonsultexamen i SRF:s regi.” (SRF, 2005). 

3.2.1 Standard för redovisningskonsulter 

Tidigare har det inte funnits någon samlad normgivning för vad som anses vara god redo-
visningssed i Sverige. Då marknaden förväntas kräva allt mer redovisningstjänster på grund 
av ett flertal faktorer, publicerades i april 2008, Standard för redovisningskonsulter (Reko) 
av FAR SRS. Reko innehåller tillvägagångssätt och generella principer som bör tillämpas av 
en redovisningskonsult. Förutom detta innehåller Reko en beskrivning av en så kallad bok-
slutsberättelse. Syftet med bokslutsberättelsen är att redovisningskonsulten skall lämna en 
kvittens på att årsredovisningen eller årsbokslutet är upprättat enligt de tillvägagångssätt 
och principer som beskrivs i Reko. Endast redovisningskonsulter auktoriserade av FAR 
SRS har möjlighet att upprätta en sådan bokslutsberättelse. Reko reglerar även hur kvali-
tetskontroller kommer att genomföras av redovisningskonsulternas arbete i syfte att säker-
ställa en god kvalitet (FAR SRS, 2008). 

3.3 Revision  

Den lagstadgade definitionen av vad en kvalificerad revisors arbetsuppgifter innebär, regle-
ras i 2 § 7p. Revisorslag (2001:883). Revisionsverksamhet omfattar  

”…a) verksamhet som består i sådan granskning av förvaltning eller ekonomisk information som följer av 
författning, bolagsordning, stadgar, eller avtal som utmynnar i en rapport eller någon annan handling som 
är avsedd att utgöra bedömningsunderlag även för någon annan än uppdragsgivaren, samt 

b) rådgivning eller annat biträde som föranleds av iakttagelser vid granskning enligt a.”  

Enligt 9 kap. 3 § Aktiebolagslagen (2005:551) skall revisorn enligt god revisionssed granska 
bolagets årsredovisning, bokföring5 och därtill även styrelsens och den verkställande direk-
törens förvaltning6. Ett syfte med revision är att säkerställa att den ekonomiska information 
som bolaget lämnat är korrekt. Vilket är viktigt för bolagets intressenter då de vill ha till-
gång till pålitlig information för att kunna ta beslut rörande verksamhen med bolaget (Mo-
berg, 2006). 

                                                 
4 Motsvarar 120 poäng enligt det tidigare betygssystemet, före 1 juli 2007. 

5 Räkenskapsrevision 

6 Förvaltningsrevision 



 Teoretisk referensram 

 14 

3.3.1 Kvalificerad revisor 

Titeln revisor är inte skyddad och därför kan vem som helst använda sig av denna titel, det 
är dock förbjudet enligt lag att använda sig av titlarna godkänd och auktoriserad revisor då 
dessa däremot är skyddade. En kvalificerad revisor är alltså en revisor som är godkänd eller 
auktoriserad (FAR, 2005). 

Från den 1 juli 1995 är det Revisorsnämnden som godkänner och auktoriserar revisorer. 
Beslut om godkännande eller auktorisation ges för fem år i taget och därefter skall det för-
nyas (Moberg, 2006). 

Kraven för att bli en godkänd revisor är tre års praktisk utbildning om minst 1500 timmar 
(Moberg, 2006), samt en teoretisk utbildning om 180 högskolepoäng7 med ekonomisk in-
riktning där vissa ämnesområden är bestämda. Utöver detta skall revisorn ha avlagt provet 
för revisorsexamen med godkänt resultat (FAR, 2005). 

För att bli auktoriserad revisor är kraven högre. De krav som finns för godkänd revisor 
skall vara uppfyllda, och utöver dessa skall revisorn ha genomgått ytterligare två års praktisk 
utbildning om 1000 timmar (Revisorsnämnden, 2005), en teoretisk utbildning om ytterliga-
re 60 högskolepoäng8 med ekonomisk inriktning och slutligen skall revisorn dessutom ha 
avlagt prov för högre revisorsexamen med godkänt resultat (FAR, 2005). 

3.3.2 Revisorns granskning 

I 9 kap. 3 § Aktiebolagslagen (2005:551) regleras det att ”Granskningen skall vara så ingående 
och omfattande som god revisionssed kräver”. Det är alltså inte exakt reglerat i lagen hur en 
granskning ska gå till, utan det står istället skrivet i Revisionsstandard i Sverige (RS) (Tho-
rell & Norberg, 2005b). Som nämnt ovan är revisorns granskningsområden bolagets årsre-
dovisning och bokföring samt styrelsens och den verkställande direktörens förvaltning av 
bolaget. Detta skall mynna ut i en revisionsberättelse där revisorn uttalar sig om bolaget har 
följt den lagstiftning som finns och om årsredovisning och bokslut ger en rättvisande bild 
av bolaget (Moberg, 2006).   

3.3.3 Revisorns oberoende 

För att en revision skall anses vara utförd på ett korrekt sätt, finns krav på att revisorn skall 
följa de regler angående oberoende som finns. Revisorns oberoende ses som en av de mest 
viktiga förutsättningar för att en revision skall vara korrekt. Syftet med regelverket är att sä-
kerställa att revisorn är opartisk och självständig och inte påverkas av andra personers vilja 
(Diamant, 2004). Det får inte finnas någon anledning att misstänka att revisorn har intres-
sen som gör att han åsidosätter sina uppgifter och försummar att rapportera felaktigheter 
som upptäcks vid revisionen (Thorell & Norberg, 2005b).  

Hot mot oberoende kan uppstå om revisorn har en större inverkan på granskningsföremå-
let, vilket betyder att revisorn inte får upprätta årsredovisningen och bokföringen samt där-
efter revidera dessa (Diamant, 2004). Detta är reglerat i 9 kap. 17 § Aktiebolagslagen 
(2005:551). Det är dock tillåtet att inom samma byrå erbjuda redovisnings- och revisions-
tjänster men ”Den som är verksam i samma företag som den som yrkesmässigt biträder ett icke-

                                                 
7 Motsvarar 120 poäng enligt det tidigare betygssystemet, före 1 juli 2007. 

8 Motsvarar 40 poäng enligt det tidigare betygssystemet, före 1 juli 2007. 
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finansiellt aktiebolag vid bokföringen skall inte kunna vara revisor eller lekmannarevisor i bolaget, om bo-
laget på grund av sin storlek eller på grund av börsnotering skall ha minst en auktoriserad revisor eller en 
godkänd revisor som avlagt revisorsexamen” (Prop. 2005/06:97, s.24).9  

3.4 Förhållandet mellan redovisning och revision 

”Redovisning avser produktion av material och revision avser kontroll av det som producerats.” (Carlson, 
2007, s4) För att försäkra sig om att den information som ges ut av ett bolags ledning i 
form av redovisning är korrekt har kontrollåtgärder tagits fram. Den process som kontrol-
lerar redovisningen finns beskriven i nedre delen av Figur 1. Redovisningen upprättas med 
hjälp av de lagar och regler som finns. För att sedan säkerställa att detta är gjort på ett re-
gelrätt sätt anlitas en oberoende revisor (Sloan, 2001), som har till uppgift att enligt god re-
visionssed granska bolagets årsredovisning, bokföring och därtill även styrelsens och den 
verkställande direktörens förvaltning, 9 kap. 3 § Aktiebolagslagen (2005:551). I och med re-
visionen är informationens validitet säkerställd och finansiärer kan ta beslut med denna in-
formation som grund rörande bland annat investeringar i företaget. Ett bolags ägare kan 
med hjälp av redovisningen se att ledningen uppfyller de uppgifter som förväntas av dem 
(Sloan, 2001). Utöver den funktion som revisionen uppfyller för ägarna är den även viktig 
för de övriga intressenter som företaget har, såsom kreditgivare, när dessa ska ta beslut rö-
rande företaget (Thorell & Norberg, 2005b). 

 

Figur 1 – Egen konstruerad modell som visar förhållandet mellan redovisning och revision i små företag. 

I Figur 2, som finns på nästa sida, redovisas hur viktig granskningen av redovisningen är i 
ägarledda och bolagsstyrda företag. I bolag där ägare och ledning är helt skilda från var-
andra, så kallade bolagsstyrda företag, är revision en viktig kontrollåtgärd av ledningen. När 
ägaren och ledningen däremot är samma person så blir revisionen mindre viktig för ägarna 
som kontrollåtgärd (Nilsson, 2005). I sådana företag finns inget behov från ägarnas sida av 

                                                 
9 ”…på grund av sin storlek…” syftar på större företag enligt definition i svensk lagtext, 50/25/50. Detta är för-

tydligat i 3.6 
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en revision då de inte behöver granska sig själv. En revision kan då istället användas för att 
kvalitetssäkra informationen gentemot bolagets intressenter (Thorell & Norberg, 2005b). 

 

Figur 2 – Egen konstruerad modell visar skillnaden mellan ägarledda och bolagsstyrda företag. 

3.5 Revisionsplikten under förändring 

Revisionspliktens vara eller icke vara har debatterats länge. Redan 1978 antog EG ett direk-
tiv som gav medlemsländerna en möjlighet att slopa revisionsplikten för mindre företag, 
78/660/EEG. Direktivet benämns som fjärde bolagsrättsliga direktivet, vilket bland annat 
behandlar medlemsländernas rätt att undanta vissa företag från revisionsplikten. De maxi-
mala gränsvärdena för vilka företag som får undantas återfinns även i direktivet. Varje land 
ges stor frihet att utforma egna gränser för vilka företag som kan undantas från revisions-
plikt. Gränsvärdena för vilka företag som får undantas har höjts ett flertal gånger och år 
2006 fastslogs en förändring, 2006/43/EG, av det tidigare direktivet. Sveriges regering till-
satte den 7 september 2006 en utredning om hur direktivet ska genomföras i Sverige. Bo 
Svensson före detta justitieråd tillsattes som särskild utredare. Utredningen ska vara klar i 
september 2008. I september 2007 lämnades ett första delbetänkande som rör lagföränd-
ringar angående revisorns roll. Ett andra delbetänkande kom i april 2008 angående bortta-
gandet av revisionsplikten för mindre företag. Av EG-direktivet omfattas i Sverige alla ak-
tiebolag, samt alla de handelsbolag där samtliga delägare med obegränsat ansvar är aktiebo-
lag. Utländska företag eller andra jämförbara associationsformer som inte faller under lag-
stiftning i någon stat inom EU berörs även de av direktivet (SOU 2008:32). 

Den del av EG:s fjärde bolagsrättsliga direktiv som behandlar slopandet av revisionsplikten 
för mindre bolag skall vara införd i svensk lagstiftning senast 1 juli 2010. I förslaget står 
också att företagarna inte aktivt behöver välja bort revisionen utan krav på revision faller 
bort efter införandet. Tidigare har det funnits krav i företagens bolagsordning om att före-
taget ska revideras, detta kommer att försvinna om förslaget blir som utredningen påvisar. 
Vill företagen däremot fortsätta revideras så ska de välja revisor för ett år, mot tidigare fyra 
år. Möjlighet att välja revisor på en längre period ska finnas, dock maximalt fyra år. I försla-
get nämns också att bolagen i sin skattedeklaration ska nämna om årsbokslut är upprättat 
av en extern part och om en revisor har granskat årsredovisningen (SOU 2008:32).  

3.6 Svensk definition av företags storlek 

I svensk lagstiftning finns idag endast en gränsdragning för större och mindre företag vilket 
regleras i Årsredovisningslagen, ÅRL (1995:1554). Definitionen på ett större företag finns i 
ÅRL 3 §. Ett större företag skall uppfylla mer än ett av nedanstående krav: 
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”…a) medelantalet anställda i företaget har under vart och ett av de två senaste räkenskapsåren uppgått 
till mer än 50, 

b) företagets redovisade balansomslutning har för vart och ett av de två senaste räkenskapsåren uppgått till 
mer än 25 miljoner kronor, 

c) företagets redovisade nettoomsättning har för vart och ett av de två senaste räkenskapsåren uppgått till 
mer än 50 miljoner kronor,” 

Förutom de kriterier som nämns ovan, klassificeras ett företag som är noterat på börsen all-
tid som ett större företag.  

Mindre företag definieras i 3 § 5p. ÅRL (1995:1554) som ”…företag som inte är större företag”. 
Någon annan definition på storlek av företag finns idag inte i svensk lagtext. Däremot an-
vänder sig Bokföringsnämnden (BFN) av flera definitioner av företag. Deras definition av 
mikrobolag är bolag med en omsättning på tre miljoner SEK och färre än 10 anställda 
(Thorell & Norberg, 2005b). Denna definition är densamma som figurerat i debatten rö-
rande gränssättningen för slopandet av revisionsplikten, innan SOU 2008:32 publicerades.    

3.7 Definition av företags storlek inom EU 

Inom EU regleras företagens storlek inom redovisnings- och revisionsområdet i det fjärde 
bolagsrättsliga direktivet. Små bolag definieras i artikel 11 som bolag med färre än 50 an-
ställda och en balansomslutning på högst 3,65 miljoner EUR och en nettoomsättning på 
mindre än 7,3 miljoner EUR. I artikel 51 i direktivet nämns att medlemsländerna får un-
danta vissa företag från revisionsplikten. Sverige har hittills valt att inte använda sig av den 
möjligheten. De gränser som finns i EU idag kommer att förändras 5 september 2008 ge-
nom 2006 års ändringsdirektiv, 2006/43/EG. De nya värdena blir för balansomslutningen; 
4,4 miljoner EUR, för nettoomsättningen; 8,8 miljoner EUR och antalet anställda ska fort-
farande vara mindre än 50. Om medlemslandet inte har euro som valuta så omräknas det 
till nationell valuta. Kursen som används är den som redovisas i EU:s officiella tidning 
samma dag som direktivet träder i kraft. Vart femte år görs en kontroll av gränsvärdena för 
att se om de behöver förändras. Varje land som inte har euro som valuta får vid omräk-
ningen till nationell valuta också göra ett påslag med tio procent när gränserna sätts för slo-
pad revisionsplikt. Vid en omräkning till svensk valuta enligt direktivets regler, med viss till-
låten höjning enligt direktivet, blir gränsvärdena; balansomslutning mindre än 41,5 miljoner 
SEK, nettoomsättningen mindre än 83 miljoner SEK, genomsnittligt antal anställda färre 
än 50. Börsnoterade bolag, oberoende av storlek, kommer dock i fortsättningen fortfarande 
omfattas av revisionsplikten (SOU 2008:32). På nästa sida följer en sammanställning av 
nämnda definitioner på företags storlek både i Sverige och inom EU. 
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Tabell 1 – Definition av små- och mikrobolag. 

Definition Små bolag enligt 3 

§ ÅRL 

Små bolag enligt 

EG:s direktiv 

Mikrobolag enligt 

BFN 

Medeltal anställda Färre än 50 Färre än 50 Färre än 10 

Balansomslutning Mindre än 25      

miljoner SEK 

Högst 3,65 miljoner 

EUR 

                                

------ 

Nettoomsättning Mindre än 50      

miljoner SEK 

Mindre än 7,3 

miljoner EUR 

Mindre än 3 miljoner 

SEK 

  

3.8 Slopad revisionsplikt inom EU 

Det är mycket vanligt att frågan om slopad revisionsplikt diskuteras utifrån ett europeiskt 
perspektiv (Halling, 2007a). Det är av stor vikt för att få en bra bild av hur slopandet av re-
visionsplikten i Sverige kan komma att utvecklas. Den politiska referensgruppen som är till-
satt av den svenska regeringen för att utreda revisionspliktens slopande har tittat mycket på 
England och även besökt och utforskat hur Finland och Danmark genomfört förändring-
arna (Balans, 2007b). Paralleller kan dras till dessa länder men viktigt är dock att man tar 
hänsyn till att de olika länderna är avvikande från varandra. Dels när det gäller beteende-
mönster i näringslivet, kulturella skillnader men även olikheter i rättssystemen (Halling, 
2007a).  

Alla gamla10 medlemsländer i EU med undantag av de nordiska länderna,11 hade år 2005 
valt att utnyttja EG:s fjärde bolagsrättsliga direktiv, där de enskilda medlemsländerna ges 
rätten att undanta små företag från revisionsplikten. Några medlämsländer har valt att till-
lämpa striktare gränsvärden än EG-direktivets maximalt tillåtna (Halling, 2005a).  

3.8.1 England12 

Revisionsplikt för alla aktiebolag i England infördes år 1967. Full revisionsplikt avskaffades 
år 1993 och sedan dess har gränserna för vilka som får välja bort revisionen höjts, år 1997 
samt år 2004 (Thorell & Norberg, 2005b). I dagsläget ligger undantaget på EG-direktivets 
maximala nivå (SOU 2008:32).  

Revisionsbyråer i England har inte märkt av någon minskning av intäkter på grund av av-
skaffandet av revisionsplikten (Thorell & Norberg, 2005b), trots att 90 procent av Eng-

                                                 
10 De länder som ingick i EU före expansionen år 2004 (Halling, 2005). 

11 Danmark, Finland, Island och Sverige har alla haft full revisionsplikt fram till år 2005 (Thorell & Norberg, 

2005b). 

12 Anledningen till att det är England som diskuteras och inte Storbritannien beror på att Thorell och Nor-
berg ansåg att detaljskillnader mellan regleringarna i de olika delarna av Storbritannien kunde förekomma 
(Thorell & Norberg, 2005b). 
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lands cirka 1 miljon företag undantas (Halling, 2005a). Det beräknades dock år 2003 att cir-
ka 42 procent av de undantagna företagen lämnar in reviderade årsredovisningar (Collis, 
2003). Nyare siffror från SOU 2008:32 säger att 60-70 procent av bolagen väljer att inte re-
videras (SOU 2008:32). De små engelska företagen anlitade under år 2005 i stor utsträck-
ning revisionsbyråerna till andra tjänster än just revisionen. 83 procent av de små företagen 
anlitade ett revisionsbolag för att sköta bokföringen och 64 procent tog hjälp av en revi-
sionsbyrå för att upprätta årsredovisningen (SOU 2008:32). Thorell och Norberg (2005b) 
hävdar att en del engelska företag fortfarande kommer att låta sig revideras av fri vilja men 
att en ny marknad för konsulttjänster utförda av andra företag än revisionsbyråerna kan bli 
verklighet (Thorell & Norberg, 2005b).  

Det framgår i SOU 2008:32 att en generell synpunkt uppdagats då Englands utredningssek-
retariat tillsammans med olika intressentgrupper har haft möten. Företagsledningen i små 
engelska företag har svårigheter att förstå skillnaden mellan redovisnings- och revisions-
tjänster. Detta beror troligtvis på att i England kan en revisor i ett litet företag vara involve-
rad även i företagets bokföring (SOU 2008:32). 

I England har antalet kvalificerade revisorer minskat till följd av slopandet av revisionsplik-
ten. Detta har lett till reducerade möjligheter för ekonomer att utbilda sig till kvalificerade 
revisorer (SOU 2008:32). 

3.8.2 Finland  

Samtliga aktiebolag i Finland har tidigare haft revisionsplikt. För de allra minsta bolagen 
fanns däremot lättnader i reglerna. De hade rätt att låta en lekmannarevisor genomföra re-
visionen istället för en kvalificerad revisor (Halling, 2005b). Den finska riksdagen fattade 
den 31 januari 2007 beslutet att revisionsplikten för mindre företag skulle slopas (Balans, 
2007a) och den 1 juli 2007 trädde den nya lagen i kraft. Systemet med lekmannarevisorer 
togs då bort och alla företag som nu har förpliktelse att revideras måste använda sig av kva-
lificerade revisorer. Nämnvärt är att Finlands gränsvärden är betydligt lägre, jämfört med 
till exempel Englands (Rehn, 2007). 

Vad som är inkluderat i en finsk revision visade sig i och med det finska reformarbetet vara 
oklart. Den allmänna uppfattningen av vad en revision egentligen inkluderar omfattar fler 
uppgifter än vad en revisor i själva verket uträttar. Bo Svensson hävdar i den svenska ut-
redningen (SOU 2008:32) att det finska förslaget till lagändring tydligt borde ha definierat 
vad en revision innebär samt förklara hur den skiljer sig från rådgivning och redovisning 
(SOU 2008:32). 

3.8.3 Danmark 

Den 21 mars 2006 antog det danska Folketinget lag L 50. I denna lag framgår att små före-
tag undantas från revisionsplikt (SOU 2008:32). Gränsvärdena sattes till en början lågt och 
de är sedan tänkta att successivt höjas i kombination med ökad statlig kontroll (Skough, 
2007). Etapp två av slopandet av revisionsplikten i Danmark beräknas genomföras 
2009/2010. Det är då uppskattat att Danmarks gränsvärden skall höjas till EG:s maximalt 
tillåtna nivå. Det skall dock genomföras en undersökning för att se om slopandet av revi-
sionsplikten har fått någon effekt på den ekonomiska brottsligheten innan etapp två träder i 
kraft (SOU 2008:32). 

Føreninegen registrerade revisorer (FRR), den danska motsvarigheten till FAR SRS, redovi-
sade i en undersökning att endast 6,5 procent av deras medlemmars klienter har valt att av-
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stå från att revidera sina företag i och med lagändringen. Två danska revisorer som båda är 
delägare i Addere revision utanför Köpenhamn hävdar att det inte skett någon dramatisk 
minskning av bolag som revideras. De menar dock att revisionsbyråerna borde vara förbe-
redda på förändringar (Halling, 2007b), då den danska regeringen har som mål att minska 
företagens administrativa bördor med 25 procent till år 2010 (SOU 2008:32). Troligtvis 
kommer gränsvärdena att höjas i etapp två, då fler företag undantas från revisionsplikten 
och som naturlig effekt anses andelen företag som väljer bort revisionen att öka. Addere 
revision har som fokus i omstruktureringen av företaget att förse kunderna med konsult-
tjänster inom bland annat redovisning och rådgivning. Detta har gjorts för att kompensera 
för minskad revisionsefterfrågan. I och med ändrad fokus hos klienterna har det varit en 
naturlig väg att gå (Halling, 2007b). 

En del av de danska företagen har valt att inte revideras på revisorns inrådan men i störst 
utsträckning har slopandet skett för att bolagen vill spara pengar. De som valt att behålla 
revision motiverar däremot sitt val med att det inte funnits några stora summor pengar att 
spara samt att företagets intressenter krävt det (Bisgaard, 2006).  

De danska företagen som väljer bort revision ska gå tillväga på ett visst sätt. Ett beslut, med 
enkel majoritet skall fattas på en generalförsamling, i Sverige kallad ordinarie bolagsstämma, 
samt att bolagsstämman i årsredovisningen måste informera om att revisionen valts bort. 
Denna notering skall vara återkommande i bolagets årsredovisningar om företaget väljer att 
fortsätta avstå från revision flera år i följd. Missar bolaget att upplysa om att de vill utnyttja 
möjligheten att inte revideras, blir de enligt dansk lag ändå tvungna att revideras av en kva-
lificerad revisor. I årsredovisningen måste det även meddelas att företaget inte har som för-
pliktelse att revideras och att bolaget inte överträder gränsvärdena som preciseras i den 
danska lagen L 50. Utöver detta måste det även framgå i deklarationen till skattemyndighe-
ten om bolaget valt att revideras. Om bolaget har valt att behålla sin revision måste det 
framgå, om det i årsredovisningen är inkluderat en revisionsberättelse och vem som har av-
gett denna. Det måste även framgå om en revisor har varit delaktig i upprättandet av bola-
gets skatteredovisning. För att öka kontrollen har den danska Skattemyndigheten ändrat sin 
strategi samt att fler stickkontroller än tidigare kommer att utföras (SOU 2008:32).  
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4 Empiri 

 
Detta kapitel innehåller det empiriska material som grundas på de intervjuer författarna haft med fyra re-
visionsbyråer. Kapitlet inleds med en kort presentation av de olika revisionsbyråerna. De kvalitativa inter-
vjuerna har sammanfattats under olika rubriker som överensstämmer med de frågor som ställts. De perso-
ner författarna har intervjuat har uttryckt en vilja att få vara anonyma, vilket respekterats. 
 

4.1 Presentation av respondenter 

Författarna har valt att intervjua revisorer på fyra revisionsbyråer i Jönköping. Målet var att 
i största möjliga mån intervjua auktoriserade revisorer, vilket författarna fick möjlighet till i 
tre fall av fyra. På ett av kontoren fick vi däremot intervjua två godkända revisorer. De per-
soner författarna intervjuat uttryckte en önskan om att få vara anonyma, vilket författarna 
har respekterat. Däremot fick författarna tillåtelse att presentera företagsnamnen men inte 
hänvisa till vilken byrå som sagt vad. Eftersom två intervjuer ägde rum före SOU 2008:32 
publicerades, gavs de två respondenterna möjligheten att via e-post komplettera eller ändra 
sina svar. Ingen av respondenterna ville ändra eller lägga till något, då de kände att de vid 
intervjutillfället besatt tillräcklig information för att utförligt besvara frågorna. Här nedan 
följer en kort introduktion till av olika företagen. 

4.1.1 Deloitte 

Deloitte har bildats genom ett antal samgåenden och fick år 1994 namnet Deloitte & Tou-
che. I Sverige är företaget känt som endast Deloitte och har 1000 anställda fördelade på 32 
kontor runt om i landet. Internationellt har Deloitte 150 000 anställda i 140 länder (Deloit-
te, 2008). På kontoret i Jönköping finns tio anställda varav åtta revisorer och två redovis-
ningskonsulter. Representanterna för Deloitte var båda godkända revisorer, där den ena har 
arbetat på revisionsbyrå i åtta år och som godkänd revisor sedan två år. Den andra perso-
nen har arbetat på revisionsbyrå i 30 år och som godkänd revisor i 22 år (Deloitte, person-
lig kommunikation, 2008-04-24). 

4.1.2 Ernst & Young 

Ernst & Young har bildats genom ett flertal revisionsbyråers samgående och år 1990 togs 
namnet Ernst & Young efter den internationella organisationen. Företaget har kontor på 70 
platser i Sverige och har ungefär 1800 anställda. Internationellt finns företaget i 140 länder 
och har 130 000 anställda (Ernst & Young, 2008). På kontoret i Jönköping finns 50 anställ-
da, varav 25 revisorer och 15 redovisningskonsulter. På Ernst & Young intervjuades en 
auktoriserad revisor sedan 14 år, som har 19 års erfarenhet från branschen (Ernst & Yo-
ung, personlig kommunikation, 2008-03-17). 

4.1.3 KPMG 

KPMG har sitt ursprung i Bohlins revisionsbyrå AB som startade i Stockholm år 1923 och 
har utvecklas av egen drivkraft till skillnad mot de övriga revisionsbyråerna som utvecklats 
genom ett antal sammanslagningar. Ett samarbete med KPMG International inleddes år 
1989. År 1993 togs namnet KPMG Bolins som idag benämns endast KPMG. Internatio-
nellt har företaget 123 000 anställda i 145 länder. I Sverige har företaget 1500 anställda på 
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60 kontor.(KPMG, 2008) I Jönköping finns 34 anställda varav 21 revisorer och sju redo-
visningskonsulter. KPMG:s representant har sju års erfarenhet av arbete på revisionsbyrå 
och har varit auktoriserad revisor sedan ett år (KPMG, personlig kommunikation, 2008-04-
22). 

4.1.4 Öhrlings PricewaterhouseCoopers 

Det som idag kallas Öhrlings PricewaterhouseCoopers har gamla anor från Storbritannien. 
Det första bolaget grundades i London redan år 1849. Till Sverige kom Price Waterhouse 
år 1933 som första utländska revisionsbyrå. Därefter har ett antal sammanslagningar ge-
nomförts. År 1999 gick Lybrand och Price Waterhouse samman med Öhrlings Coopers 
och det känner vi idag som Öhrlings PricewaterhouseCoopers. Idag har företaget 125 kon-
tor runt om i landet med drygt 3000 anställda. Internationellt har företaget 146 000 anställ-
da och finns i 150 länder (Öhrlings PricewaterhouseCoopers, 2008). På kontoret i Jönkö-
ping finns 85 anställda, varav 40 revisorer och 15 redovisningskonsulter. Respondenten har 
12 års erfarenhet inom yrket och har varit auktoriserad sedan sju år tillbaka (Öhrlings Pri-

cewaterhouseCoopers, personlig kommunikation, 2008-03-27). 

4.2 Redovisningskonsultens och revisorns arbetsuppgifter 

Redovisningskonsulten upprättar ofta bokslut, årsredovisningar och deklarationer samt 
sköter även ibland hela företagets löpande bokföring. De har en daglig, vecko- eller må-
nadsvis kontakt med kunden. Ibland agerar redovisningskonsulten som ett företags eko-
nomichef, vilket anses som den mest kvalificerade tjänsten som redovisningskonsulten ut-
för. En redovisningskonsults arbete har bolaget ansvar för även om företaget hyr tjänsten. 
Det finns inget lagkrav på att just en redovisningskonsult ska utföra bokslut och årsredo-
visning. 

Revisorn är en extern oberoende part som går in och granskar om bolagets räkenskaper är 
gjorda på ett korrekt sätt och enligt gällande regler och redovisningsprinciper. Revisorn 
kontrollerar även att förvaltningen är skött på ett tillfredställande sätt. Granskningen 
genomförs ett par gånger per år. Den lagstadgade revisionen innebär endast denna gransk-
ning. Revisorn upprättar inte bokslut och årsredovisningar. 

En av respondenterna säger att det finns en möjlighet att vara revisor och redovisningskon-
sult på samma dag, det finns ingen klar gräns hos dem. Denna byrå har valt att inte separe-
ra de två tjänsterna, däremot får revisorn inte göra redovisning och revision på samma 
uppdrag. Alla revisionsbyråerna erbjuder så kallade kombiuppdrag, där byrån upprättar 
både årsredovisning, bokslut och därefter gör en revision på dessa. De kunder som köper 
kombiuppdrag är ofta små företag som inte har någon egen ekonomiavdelning. Dessa kun-
der ser ofta ingen skillnad mellan redovisning och revision utan tror det är samma sak och 
kunden tycker att det är smidigt att ha allt på samma ställe. 

4.3 Diskussionen rörande slopandet av revisionsplikten 

På revisionsbyråerna diskuteras avskaffandet av revisionsplikten på olika nivåer. Respon-
denterna får bland annat information i form av e-post från företagsledningen. Två av re-
spondenterna säger att de får direktiv om hur de ska bemöta kunderna, för att få dem att 
förstå hur viktigt det är att behålla revisionen. Ämnet tas även upp på kontorsmöten, samt 
vid informella samtal kollegor emellan.  
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En av respondenterna berättade även hur slopandet av revisionsplikten diskuteras i bran-
schen. Det har ju varit på gång i många år, branschen har diskuterat det i olika tidningar, till 
exempel i branschorganisationen FAR SRS tidsskrift Balans. Branschen har även sneglat på 
våra grannländer. England var tidigt ute men även Danmark har varit snabbare än Sverige. 
Förr eller senare kommer revisionsplikten slopas även i Sverige. Vidare fortsätter respon-
denten att revisionsbyrån har haft fokus på frågan i mer än fem års tid och är sedan ett år 
tillbaka inställda på att ett slopande kommer att ske och nu planeras istället hur marknaden 
ska informeras. De har jobbat hårt med förändringsarbetet genom intern lobbying. Då de 
tycker att det är viktigt att förmedla till övriga medarbetare att byrån ser positivt på föränd-
ringen för att få hela kontoret med på samma spår. 

Den gränssättning som diskuterades på byråerna från början var en nettoomsättning på tre 
miljoner. I dagsläget diskuteras däremot den gräns som föreslås i SOU 2008:32 vilket är 
EG:s fjärde bolagsrättsliga direktivs maximala nivå. Då utredningen ska ut på remiss till oli-
ka instanser kan gränssättningen komma att förändras. Byråerna är därför osäkra på vad 
den slutgiltiga gränsen blir. En respondent kommenterar att det säkert finns flera instanser 
som tycker att det är ett för stort steg att ta direkt. En annan respondent nämner att bran-
schen trodde nog att utredaren skulle ta till sig vad bland annat revisionsbyråer, Skattemyn-
digheten, banker och andra redan tyckt till om i denna fråga. En tredje respondent trodde 
personligen att gränsvärdena i utredningen inte skulle vara så höga, men det har arbetats 
med förslaget så pass länge, så respondenten anser att det borde vara väl genomarbetat. Vi-
dare kommenterar en respondent att detta är en politisk process eftersom sittande regering 
har sagt att de vill förenkla för företagen och att så många som möjligt skall omfattas av 
förslaget. Generellt anser revisionsbyråerna att den gränssättning som föreslagits är för hög 
och att införandet bör ske i flera steg.  

En intressant aspekt som en av respondenterna nämner är att de stora revisionsbyråerna 
har möjlighet att vara mer selektiva i sina val av kunder än vad de små byråerna har möjlig-
het att vara. Vidare säger samma respondent att byrån vill ha seriösa kunder, därför genom-
förs en riskanalys innan de accepterar ett företag som sin klient. De anser att de på så sätt 
har en seriös kundstock som tycker att revisionen gynnar verksamheten. Respondenten på-
pekar att små byråer inte kan vara lika selektiva i sitt kundval då de på så sätt möjligtvis har 
en större andel kunder som inte ser revision som viktig för verksamheten. 

4.3.1 Lönsamhet 

På revisionsbyråerna består kundkretsen till mer än 90 procent av små företag. Två av by-
råerna nämner att trots att de små bolagen utgör så stor andel av deras kundkrets tar de en-
dast upp cirka 50 procent av arbetstiden. Detta innebär att det går åt fler antal revisions-
timmar till de större kunderna. När det gäller en stor kund kan det handla om större sum-
mor men procentuellt behöver kunden inte vara mer lönsam än en liten kund. Ingen av re-
visionsbyråerna skiljer på hur de mäter sin lönsamhet för stora respektive små bolag. Det 
påpekas dock att om det är något som går fel i ett litet uppdrag där ett fast pris tillämpas så 
märks det mycket tydligare än om det är ett stort uppdrag där så pass många fler revisions-
timmar används. När stora företag revideras finns ofta kringkostnader, så kallad interntid, 
som inte kan faktureras till kund. Det händer även att företag får ett visst rabatterat pris vid 
ett stort uppdrag. De stora företagen genererar dock mer pengar vilket är ganska självklart 
då antalet revisionstimmar per uppdrag är många fler.  

Priset på redovisningstjänster är generellt 50 procent lägre per timme än vid revisionstjäns-
ter. Priset varierar självklart beroende på hur kvalificerad och hur mycket arbetserfarenhet 
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revisorn respektive redovisningskonsulten har. Generellt sett är det så att revisorerna är 
mer utbildade och gör en svårare tjänst och kostar mer. En respondent säger att i de fall 
där de har både redovisning och revision läggs fler timmar på redovisningen. I och med att 
redovisningen görs på revisionsbyrån så behöver de inte lägga ner lika många timmar på re-
visionen som de behöver göra på uppdrag som kommer utifrån, som kontrolleras mer 
noggrant.  

4.4 Redovisningskonsult – ett yrke under förändring 

Tre av byråerna nämner att de under de senaste åren har anställt allt fler redovisningskon-
sulter. Det har varit en strategi för att möta en större efterfrågan av redovisningstjänster på 
marknaden och inte enbart till följd av förändringar i revisionsplikten. Företag kan se en 
vinst med att köpa redovisningstjänster av en extern part, så som en revisionsbyrå, som har 
en god kvalitet och som har möjlighet att genomföra uppdraget på ett effektivt sätt. Tre re-
spondenter påpekar att redovisningen från små företag ofta är bristfällig. En av responden-
terna anser även att redovisningen från externa redovisningsbyråer ofta är långt ifrån felfri. 

En respondent säger att byrån kommer att anställa fler inom redovisning och detta görs för 
att byrån vill diversifiera sig. Tillväxten på redovisningssidan är enorm, det beror bland an-
nat på den tekniska utvecklingen och internet. Det går till exempel att bygga en ”fabrik” 
runt redovisningstjänsterna, ett callcenter som gör de enkla redovisningstjänsterna och som 
ger möjlighet att skapa effektiva flöden och ett konkurrenskraftigt pris. Däremot måste den 
person som tjänsten köps av, finnas på det lokala kontoret. Revisionsbyrån planerar att 
bredda sig och inte vara så djupa på revisionssidan som tidigare har varit en stor del av de-
ras produkt. Däremot tror respondenten inte att uppdragen på revisionssidan kommer att 
minska. Revisionsbyrån har för avsikt att inte tappa en enda timmes revision. Samma re-
spondent säger att tjänsterna kommer mer och mer att delas upp på grund av regler kring 
opartiskhet, oberoende och att redovisningstjänsterna växer. En annan respondent tror inte 
att byrån kommer att anställa fler redovisningskonsulter lokalt, då de idag på annan ort har 
ett stort redovisningscenter som är specialiserade på redovisning som arbetar med bokfö-
ring och bokslut. Vidare fortsätter samma respondent att redovisningsbyråer kan komma 
att få mycket högre status om de sköter förändringen på rätt sätt.  

4.4.1 Auktoriserad Redovisningskonsult 

Tre av revisionsbyråerna har valt att auktorisera några av sina redovisningskonsulter. Den 
fjärde byrån planerar detta i framtiden men har valt att inte göra det i dagsläget eftersom 
inga kunder har efterfrågat auktoriserade redovisningskonsulter hos dem ännu. Responden-
ten menar att kunden känner trygghet när de har anlitat en revisionsbyrå, att kunskapen 
finns där. Kunden vet att byrån har kvalitetskrav och blir kontrollerad. Vissa av dessa krav 
kommer troligen att flyttas över på redovisningskonsulterna och de kommer nog att få en 
helt annan status. Samtliga respondenter nämner också att det i framtiden kan bli aktuellt 
för revisorerna att skaffa sig en dubbeltitel, som både revisor och auktoriserade redovis-
ningskonsult. En respondent säger att för revisorn är det en förhållandevis enkel process 
att bli auktoriserad redovisningskonsult, endast någon dags utbildning. 

Respondenterna ser positivt på en auktorisation av redovisningskonsulter. De anser att 
auktorisationen är en kvalitetsstämpel på redovisningen och att statusen på yrket kommer 
att bli högre, eftersom redovisningskonsultens arbete nu kommer kunna kontrolleras. För 
revisorerna finns Revisionsstandard i Sverige (RS), som talar om vad som kan förväntas vid 
köp av revisionstjänster. Numera finns även ett sådant ramverk för redovisningskonsulter 
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som kommer att leda till högre kvalitet på redovisningen. Redovisningskonsulterna kom-
mer även att få möjlighet att arbeta mer självständigt och med svårare uppdrag. 

Byråerna förväntar sig att auktorisationen av redovisningskonsulterna ska ge marknaden 
signaler om att det finns kvalificerade redovisningskonsulter. Detta ska kunna användas av 
revisionsbyråerna som ett säljargument för att sälja fler redovisningstjänster till kunderna. 
En respondent menar att auktorisationen är viktig och att det är viktigt att tala om vilka 
kravspecifikationer det finns för auktoriserade redovisningskonsulter. Respondentens med-
arbetare klarar dessa krav på grund av att byrån jobbar med kvalitet och vidareutbildning av 
personalen. Vidare fortsätter respondenten; att auktorisationen är av stort värde men att 
det är en olycklig titel eftersom den ligger så nära auktoriserad revisor.  

4.5 Revisionsbyråernas framtida strategier 

Revisionsbyråerna har delade meningar om hur gränssättningen för vilka företag som kan 
undantas revisionsplikt och hur det kommer att påverka byråerna. Majoriteten av byråerna 
tror dock att gränssättningen inte kommer att påverka dem i någon större omfattning utan 
många klienter kommer att välja att ha kvar revision. Detta beroende på att olika intressen-
ter så som Skatteverket, kreditgivare, leverantörer och ägare har intresse av reviderade rä-
kenskaper. En av respondenterna uttryckte oro att förslaget kommer att få stor påverkan 
hos dem eftersom största delen av byråns klienter hamnar under gränsen för krav på revi-
sionsplikt. En annan respondent fortsätter; självklart finns det företag som inte kommer att 
välja att ha kvar revision men byrån förväntar sig att behålla större delen av dessa genom 
att erbjuda andra tjänster, som till exempel kvalificerade redovisningstjänster. De flesta fö-
retag kommer nog på ett eller annat sätt att fortsätta ha kontakt med en revisor, revisions-
byrå eller redovisningskonsult som finansiell rådgivare och som ekonomiskt bollplank. Två 
respondenter tror att de kan förlora de klienter som idag endast köper revisionstjänster och 
som anlitar en extern redovisningsbyrå för övriga uppdrag.   

En respondent berättar om byråns förändringsarbete och menar att de kommer erbjuda fler 
redovisningstjänster i framtiden. Denna satsning görs bland annat för att ligga bra till vid 
förändringen. Samma respondent tror att det kommer bli en minskning på revisionsupp-
drag när det gäller nyföretagare. För dem blir det nog ett skifte från revisions- till redovis-
ningstjänster. Idag blir ett bolag inte registrerat om det inte finns en kvalificerad revisor 
kopplad till företaget. En strategi för att fånga upp nyföretagarna finns och det ska ske ge-
nom att sälja redovisningstjänster till dessa kunder. Byrån kan hjälpa företagaren med eko-
nomifunktion eller någon annan del. Vidare kommenterar samma respondent att tjänsterna, 
redovisning och revision, kommer nästan att gå in i varandra där företagaren inte alltid kan 
urskilja vad som är vad, men kunden får en väldigt bra output. Det är upp till byrån att dela 
uppdraget på redovisnings- eller revisionstjänst, det spelar ju ingen roll för köparen. Denne 
kanske vill ha kontroll på sitt lager, vill ha sin deklaration eller bokslut upprättat, om byrån 
kallar ärendet för redovisning eller revision är egentligen inte vikigt för kunden, ur ägarper-
spektivet.  

I framtiden tror tre av byråerna att deras uppdrag kommer att öka på redovisningssidan till 
följd av den slopade revisionsplikten. Endast två byråer har hittills gjort förändringar inför 
en slopad revisionsplikt i Sverige. Anledningen till att de andra två inte har tagit några åt-
gärder ännu beror på att de fortfarande är osäkra på var gränserna kommer sättas för att 
undantas från revision då utredning ska ut på remiss. En respondent påpekar att något som 
kan påverka företag att fortsätta revideras är ifall företagen aktivt måste välja bort sin revi-
sor. En annan faktor som en respondent menar kan påverka, är att det kan bli som i Dan-
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mark där företagen måste kryssa i en ruta i sin deklaration som visar om de är reviderade el-
ler inte.  

Sedan ett par år tillbaka har två byråer börjat genomföra förändringar inför slopandet av 
revisionsplikten. De förändringar som gjorts är satsningar på fler redovisningstjänster. En 
respondent nämner att de internt börjar separera redovisnings- och revisionstjänsterna i 
större utsträckning än vad som tidigare gjorts. En formell grupp för redovisningskonsulter-
na har skapats. För att skapa en starkare relation med klienten försöker byrån redan idag 
sälja fler redovisningstjänster till kunden. Redovisningskonsultens arbetsuppgifter kommer 
att förändras, till mer kvalificerat arbete som ligger närmare en ekonomichefs arbetsuppgif-
ter, till exempel analyser och investeringsberäkningar. ”Mångt och mycket kommer de att göra det 
som revisorn annars gör samtidigt som revisionen sker.” En annan respondent säger; ”Eftersom det 
kommer att föreslås att auktoriserade redovisningskonsulter kommer att kunna skriva en bokslutsberättel-
se avseende upprättandet av årsredovisning kommer givetvis detta vara en tjänst som kan komma att efter-
frågas i de fall revision inte har skett.” 

De två byråer som har valt att göra förändringar planerar även att påverka sina kunder att 
behålla revision genom att förklara varför revisionen är så viktig. Information kommer att 
sändas till kunderna som förklarar vad lagändringen innebär. En respondent berättar att de 
redan idag, aktivt för samtal med sina kunder om vad det skulle innebära för just deras fö-
retag att slopa revisionen. Byrån informerar även om vad företagets intressenter kan kom-
ma att kräva om företaget väljer att inte revideras. En annan respondent tror att intressen-
ternas framtida krav är det som kommer att påverka kunden att fortsätta revideras. Reviso-
rerna försöker på ett tydligare sätt än tidigare förmedla till kunderna vad de har för vinning 
med att behålla revisionen. Skulle företagen välja att inte revideras kommer byråerna gene-
rellt att försöka påverka sina kunder att köpa redovisningstjänster. 

4.5.1 Vad respondenterna anser 

Tre respondenter av fyra är personligen för ett slopande av revisionsplikten. De anser att 
det är bra att företagen kan välja att ha revision och inte tvingas att bli reviderade. De för-
väntar sig att de kunder som är seriösa kommer att inse värdet av revisionen och behålla 
den. En av respondenterna säger ”Det känns bättre för mig att jag i framtiden kommer till kunden 
för att de vill det, inte för att de tvingas till det.” En annan respondent som är för avskaffandet av 
revisionsplikten menar att de allra minsta bolagen inte behöver revision. Ytterligare en re-
spondent menar att för vilande bolag finns ingen anledning att ha revision. Har företag en 
duktig redovisningskonsult så är det fullt tillräckligt. Det är inte motiverat att ha en revision 
för de minsta bolagen. De företag som är något större bör däremot ha revisionsplikt då re-
visionen tillför mer än hos de minsta bolagen. Den respondent som ser negativt på slopan-
det av revisionsplikten förväntar sig att arbetsbördan kommer att flyttas från revisionsbyrå-
erna till Skatteverket som kommer få mycket mer att göra.  
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5 Analys 

 
I kapitlet analyseras empirin med hjälp av den teoretiska referensramen med uppsatsens problemformulering 
och syfte i åtanke . Sammanställningen är disponerad efter den struktur som finns i empirin. 
 

5.1 Redovisningskonsultens och revisorns arbetsuppgifter 

I både England och Finland har företagare svårt att definiera vad som är redovisning och 
vad som är revision av de tjänster de köper av en revisionsbyrå. I Finland visade det sig att 
vad som är inkluderat i en revision är oklart för små företagare. I även England har det 
framkommit att små företag har svårt att se skillnad mellan redovisnings och revisionstjäns-
terna. Respondenterna har också berört detta ämne. I allmänhet kan svenska företag inte 
heller urskilja vad en revision egentligen omfattar, då många köper ett paket med både re-
dovisnings- och revisionstjänster, så kallade kombiuppdrag. Respondenterna menade att 
företagen inte bryr sig om vem som utför de olika tjänsterna utan är mer intresserade av att 
få en bra slutprodukt. Författarna anser att det ligger i revisorernas intresse att förklara för 
företagen och redogöra för de olika tjänsterna så att kunden förstår vad de köper.  

Kopplingen mellan redovisning och revision presenteras i Figur 1 i stycke 3.4. Författarna 
anser att kopplingen är tydlig då revision är till för att säkerställa att redovisningen är kor-
rekt utförd. Om revisionen försvinner finns en risk för att felaktigheter, som möjligtvis 
finns i redovisningen, inte korrigeras. Författarna menar att detta är lite av ett orosmoment 
då tre av respondenterna anser att redovisningen från företag samt externa redovisningsby-
råer ofta är bristfällig. Även den oro som ekobrottsmyndigheten känner om att oaktsam-
hetsbrott kommer att öka anser författarna med största sannolikhet är trolig. Detta gäller i 
första hand företag som väljer att inte revideras och anlitar en extern redovisningsbyrå eller 
själva upprättar redovisningen. 

Ägarledda och bolagsstyrda företag kan ses som två ytterligheter av hur viktig granskningen 
av redovisningen är, vilket syns i Figur 2 i stycke 3.4. På den ena sidan av skalan återfinns 
de företag där ägare och ledning är samma person, så kallade ägarledda företag. Ägarna har 
inget behov att kontrollera sig själva men däremot kan tänkas att de externa intressenterna 
så som banker, är mycket intresserade av revision. När det gäller bolagsstyrda företag så är 
aktieägarna mer intresserade av revision där ägare och ledning är helt skilda från varandra. 
Revisionen kan användas som en kontrollåtgärd från ägarnas sida gentemot förvaltarna av 
företaget. Författarna anser att det är troligt att företag där så är fallet kommer att fortsätta 
att revideras, då ägarna borde finna en sådan kontroll viktig att besitta. En annan aspekt för 
att revision är positivt för ett företag är att den kan vara viktig för finansiärer som underlag 
vid eventuella investeringar i företaget. Aktieägarna tar en stor risk när de investerar i före-
taget då de inte är garanterade någon utdelning. Är bolagets redovisning inte skött på ett 
korrekt sätt och företaget försätts i konkurs så prioriteras aktieägarna sist, alltså borde ak-
tieägarna vara angelägna om att ha reviderade räkenskaper. Det finns egentligen ingen kor-
relation mellan ett företags storlek och om företaget har samma ägare som ledning eller om 
de två är skilda. Författarna anser att det är sannolikt att de stora företagen finns placerade 
längst till höger i Figur 2 medan de små företagen ofta befinner sig på den vänstra sidan. 
Självklart finns det undantag som bekräftar regeln, då det finns ägarledda företag som har 
en mycket hög omsättning och små bolag med många ägare som arbetar aktivt i företaget. 
Författarna tror att sannolikheten överlag är stor att de små, ägarledda företagen slopar re-
vision om de idag inte redan köper kombiuppdrag från en revisionsbyrå som de är nöjda 
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med. Små företag behåller troligtvis revisionen om de känner en rädsla för att göra fel då de 
har svårt att urskilja vilka tjänster som är redovisning och vilka som är revision. Hos stora 
företag, som är bolagsstyrda, kommer revision troligtvis fortfarande att efterfrågas då ägar-
na vill ha kontroll. 

5.2 Diskussionen rörande slopandet av revisionsplikten 

Regeringen vill underlätta för små bolag genom att sänka företagens administrativa kostna-
der med 25 procent till år 2010. Företag ska ges möjlighet att köpa de redovisnings- och re-
visionstjänster som de anser att de är i behov av, inte för att de krävs enligt lag. Generellt 
säger respondenterna att de små företagen, så som mikrobolag, inte behöver den revision 
som krävs idag. En respondent menar dessutom att för vilande bolag finns ingen som helst 
anledning att revideras. Författarna anser att företagen då kan spara pengar och välja mer 
specifikt vilka redovisnings- och/eller revisionstjänster som passar dem.  

I den statliga utredningen SOU 2008:32 är gränsvärdena, enligt författarnas mening, för-
vånansvärt höga vilket branschen reagerat starkt på. Samtliga respondenter anser även att 
dessa gränser som utgångspunkt, är för höga. En av respondenterna säger att revisionsplik-
ten nu kommer att slopas genom en Big Bang. Diskussionen inom branschen var tidigare 
ett gränsvärde på tre miljoner SEK i nettoomsättning, vilket är detsamma som definitionen 
på mikrobolag. Som det ser ut nu efter att utredningen publicerats, så kommer gränsvärde-
na istället att sättas till 83 miljoner SEK i nettoomsättning. Detta betyder att 96,5 procent 
av Sveriges företag inte längre kommer att behöva revideras.  

England och Danmark har infört slopandet i flera steg med undersökningar och utvärde-
ringar däremellan. Anmärkningsvärt är att även Finland valt att till en början sätta gränserna 
betydligt lägre än EG-direktivets maximalt tillåtna nivå. Författarna undrar varför inte Sve-
rige skall genomföra förändringen på ett sådant sätt som redan är beprövat i andra länder. 
Det tog till exempel England elva år från att de avskaffade revisionsplikten år 1993 tills att 
de satte gränsvärdena till EG-direktivets maximala nivå år 2004. För Danmark har utveck-
lingen gått en aning snabbare, år 2006 slopades revisionsplikten och etapp två, som sätter 
gränserna till EG-direktivets maximala nivå, är beräknad till år 2009/2010. Då har Dan-
mark haft undantag i revisionsplikten i fyra år innan de tar steget fullt ut. Författarna tycker 
att ett slopande i Sverige borde genomföras i flera steg och att marknaden inte borde 
chockas på det sätt som utredningen föreslår. Marknaden borde ges tid att få ställa om sig 
till de nya förhållandena. Revisionsbyråerna som en utav intressenterna till revision borde 
få möjligheten att utvärdera vad som skett efter ett första steg. Detta för att de ska kunna 
anpassa sina existerande tjänster och utveckla nya tjänster för de företag som väljer att avstå 
från revision. Flertalet källor visar att antalet företag i England som väljer att revideras har 
minskat. Det betyder dock inte att revisionsbyråerna har fått mindre att göra, många små 
engelska företag har börjat efterfråga andra tjänster på revisionsbyråerna än enbart revision. 
Andra tjänster företagen valt att köpa är bokföring och upprättande av årsredovisning. I en 
artikel i Balans framgår att en revisionsbyrå i Danmark, för att kompensera för minskad ef-
terfrågan på revisionsuppdrag, har omstrukturerat sin verksamhet. Företaget satsar nu mer 
på konsulttjänster inom redovisning och rådgivning. Författarna tror att utvecklingen 
kommer bli liknande i Sverige. I framtiden kommer minskad efterfrågan på revision leda till 
att revisionsbyråerna får anpassa sin verksamhet och istället erbjuda fler redovisningstjäns-
ter.   

En faktor som gör det lättare för företagen att slopa revisionen är att tidigare valdes revi-
sorn på fyra år, men i den statliga utredningen SOU 2007:56 finns ett förslag till lagändring 
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att antalet år som revisorn ska väljas för minskas ned till ett år. Författarna menar att före-
tag snabbare kan ställa om från att vara reviderade till att använda en bokslutsberättelse 
från en redovisningskonsult eller inte revideras alls. I SOU 2008:32 föreslås det att de 
svenska företagen aktivt inte ska behöva välja bort revisionen. I Danmark däremot, är det 
en omfattande process och ett visst tillvägagångssätt måste följas för att ett företag ska 
slippa revideras, trots att de enligt lag inte behöver bli reviderade. Författarna anser att den 
svenska redovisningsbranschen kommer gynnas av förenklingen för de svenska bolagen, 
medan revisionsbranschen kommer att förlora på det. De revisionsbyråer som påbörjat 
förändringsarbetet och arbetar mer med redovisning kommer att kunna möta en större ef-
terfrågan av redovisningstjänster. 

I SOU 2008:32 föreslås att bolagen i sin skattedeklaration ska nämna om årsbokslut är upp-
rättat av en extern part och om en revisor har granskat årsredovisningen. Det innebär att 
Skatteverket kan komma att granska de företag som inte har en reviderad årsredovisning 
hårdare. En av respondenterna nämner att en företagare troligtvis hellre anlitar en revisor 
från en revisionsbyrå som gör revisionen än att riskera en revision från Skatteverket. För-
fattarna anser att denna extra kontrollåtgärd, som Skatteverket kommer få använda sig av, 
kan vara en bidragande orsak till att företagarna väljer att behålla revision. Det gynnar revi-
sionsbyråerna och författarna tror detta är en av anledningarna till att revisionsbyråerna inte 
förväntar sig några större förändringar i antalet klienter på byråerna. 

5.3 Redovisningskonsult – Ett yrke under förändring 

En kraftansträngning har gjorts inom branschen för att utforma en auktorisation för redo-
visningskonsulter vilket har till syfte att ge yrket en kvalitetsstämpel. Det finns idag två oli-
ka auktorisationer på marknaden, en auktorisation från FAR SRS och en annan från SRF. 
Idag är kvaliteten på redovisningen skiftande, beroende på vilken redovisningskonsult som 
genomför den. En auktorisation av redovisningskonsulterna innebär att kraven på denna 
grupp skärps och därmed höjs kvaliteten på redovisningen. Författarna anser att auktorisa-
tionen är nödvändig för att skapa en kunnigare yrkeskår som ger bättre årsredovisningar 
hos företag som väljer att inte revideras. Vidare anser författarna att auktorisation är ett 
steg i rätt riktning för att undvika de felaktigheter i redovisningarna som idag upptäcks av 
revisorn. 

FAR SRS har utvecklat Standard för redovisningskonsulter, Reko, i syfte att ytterligare sä-
kerställa kvaliteten på redovisningen genom att skapa riktlinjer för hur god redovisningssed 
skall uppnås. Utvecklingen stärker författarnas uppfattning om att redovisningskonsulterna 
förväntas få en starkare ställning i branschen. Vidare har det tagits fram en så kallad bok-
slutsberättelse i Reko. Denna ska användas som en kvittens på att årsredovisningen är upp-
rättad enligt de rekommendationer som finns i Reko. Författarna finner att bokslutsberät-
telsen är ett steg till att stärka redovisningskonsulternas ställning i branschen. Vidare anser 
författarna att revisionsbyråerna kan erbjuda de kunder som inte anser sig behöva en revi-
sion, en bokslutsberättelse som ett bättre alternativ än att inte alls kontrolleras. Den upp-
fattning författarna har fått vid intervjuerna är att kreditgivare kommer att kräva att företa-
gen fortsätter att revideras samt att Skatteverket kommer att granska de företag som inte är 
reviderade på ett mer ingående sätt. Vidare anser författarna att om marknaden inte kom-
mer kräva revision så kommer ändå någon annan form av dokumentation krävas som visar 
att företaget följer de lagar och regler som finns, bokslutsberättelse är då ett bra alternativ. 

Författarna menar att två olika auktorisationer skapar förvirring på marknaden. De båda 
organisationerna borde skapa en gemensam norm för att redovisningskonsulterna ska kun-
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na få en starkare ställning på marknaden. Vidare anser författarna att namnet auktoriserad 
redovisningskonsult kan ge en missvisande bild då den kan komma att blandas ihop med 
auktoriserad revisor. Dessa två yrkesgrupper arbetar inom samma bransch men har skilda 
arbetsuppgifter. Namnet indikerar att dessa två yrken skulle vara likvärdiga och att den ena 
kan ersätta den andra. Visserligen kan en auktoriserad redovisningskonsult se till att årsre-
dovisningen är upprättad enligt de regler som finns, dock så är detta bara en del av det revi-
sorn granskar vid en revision. 

5.4 Revisionsbyråernas framtida strategier 

Som en av respondenterna påpekar har revisionsbyrån valt att separera de olika redovis-
nings- och revisionstjänsterna mer än vad de tidigare gjort. Tre av revisionsbyråerna har 
valt att auktorisera sina redovisningskonsulter och ser detta som en positiv utveckling i 
branschen. De anser att en auktorisation innebär att statusen på yrket kommer att bli högre 
eftersom redovisningskonsultens arbete nu kommer kunna kontrolleras. Att redovisnings-
konsulten är auktoriserad ger redovisningen en bra kvalitet. Författarna menar att en aukto-
risation av redovisningskonsulterna är viktig för byråerna, för att kunna möta upp de nya 
krav som ställs av marknaden. Vidare är det viktigt att kunna erbjuda redovisningstjänster 
med god kvalitet för de kunder som väljer att inte revideras. En bra kvalitet på redovisning-
en ger även revisionsbyråerna möjlighet att kunna konkurrera med externa redovisningsby-
råer om potentiella kunder. Författarna menar även att separeringen av de två olika tjäns-
terna redovisning och revision samt auktorisation av redovisningskonsulter kan vara ett 
steg närmare mot att redovisningskonsulterna kan bli en starkare yrkesgrupp. 

En av respondenterna berättar att i deras förändringsarbete ingår det att i framtiden erbjuda 
mer redovisningstjänster till följd av lagändringen. I framtiden kan det komma att bli mer 
vanligt att redovisningskonsulten arbetar som uthyrd ekonomichef på företag samt med 
analyser och investeringsberäkningar utöver de uppdrag de redan har idag. Tre av revi-
sionsbyråerna har under de senaste åren anställt fler redovisningskonsulter, vilket inte bara 
är till följd av slopandet av revisionsplikten utan även på grund av att efterfrågan av redo-
visningstjänster har ökat på marknaden. Författarna tror att vid ett slopande av revisions-
plikten kommer företag som inte revideras att efterfråga fler tjänster inom redovisning som 
en ersättning för den hjälp de tidigare har fått från revisorn. För att kunna möta den ökan-
de efterfrågan som kommer att finnas på marknaden, är det mycket viktigt att erbjuda fler 
och även mer kvalificerade redovisningstjänster för att fånga upp de kunder som inte väljer 
att revideras. Det är viktigt för revisionsbyråerna att det finns tillräckligt många redovis-
ningskonsulter på byrån för att ha möjlighet att utföra alla de uppdrag som efterfrågas av 
kunderna. Om så inte skulle vara fallet kan konkurrerande redovisningsbyråer fånga upp 
dessa kunder. Till de kunder som väljer att behålla revisionen finns möjligheten för revi-
sionsbyråerna att sälja mer kvalificerade redovisningstjänster så som uthyrning av en redo-
visningskonsult som ekonomichef.  

En av revisionsbyråerna har valt att inte auktorisera några redovisningskonsulter. De har 
heller inte påbörjat något aktivt förändringsarbete inför slopandet av revisionsplikten. För-
fattarna anser att det kan vara till revisionsbyråns nackdel då de kan komma att hamna efter 
i utvecklingsarbetet av nya tjänster inom redovisning. Det kan leda till att de förlorar kun-
der som väljer att inte att revideras. Då revisionsbyrån valt att inte anställa fler redovis-
ningskonsulter kan de tvingas att tacka nej till uppdrag för att de inte har kapacitet att ta 
emot dem.  
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Samtliga respondenter nämner att revisorerna i framtiden kan komma att skaffa sig en 
dubbeltitel, både som auktoriserad eller godkänd revisor samt som auktoriserad redovis-
ningskonsult. Författarna anser att det är en anpassning till den nya marknadssituationen 
där redovisningstjänster börjar efterfrågas allt mer och där revisionsuppdragen kan komma 
att minska på grund av en slopad revisionsplikt. Författarna förväntar sig att revisorerna i 
dessa fall kommer att åta sig mer kvalificerade redovisningsuppdrag. En av respondenterna 
anser att redovisningskonsulten kommer att börja göra mer uppgifter som revisorn annars 
gör i samband med revisionen. Författarna menar att detta kan komma att innebära att de 
revisorer som inte väljer att ha dubbla titlar, kommer att bli mer specialiserade på rena revi-
sionsuppdrag. 

Enligt respondenterna är det mycket viktigt att få kunderna att förstå vikten av att revidera 
sitt företag, de menar att andra kostnader för företagen kan komma att öka. Till exempel 
kan kreditinstitut komma att ta ut en riskpremie vid krediter om företaget inte är reviderat. 
Författarna tror att om revisionsbyråerna inte förklarar för företagen vilka tjänster som 
snart inte längre kommer krävas enligt lag så kanske företagen väljer att fortsätta att revide-
ras av bekvämlighet eller av rädsla att något ska bli fel. Har revisionsbyråerna en öppen dia-
log med kunden och förklarar vad som behövs, skapas ett förtroende mellan parterna vilket 
gör att kunden troligtvis känner sig mer nöjd med revisionsbyråns arbete och av den anled-
ningen behåller revisionen. Väljer kunden att inte revideras kan revisionsbyråerna istället 
sälja in tjänster som är mer anpassade till företagets behov. En tjänst som då kan erbjudas 
är en bokslutsberättelse från en auktoriserad redovisningskonsult. Det är även väsentligt för 
revisionsbyråerna att förklara för kunden vad det innebär att revideras och av vilka anled-
ningar det är viktigt. Möjligheten finns att en informerad kund ser fördelarna med revision 
och väljer att behålla den, där en oinformerad kund inte ser fördelarna med att revideras 
och därför väljer bort revisionen. Det finns även möjlighet för revisionsbyråerna att i fram-
tiden anpassa revisionstjänsterna för kundens behov. 

En av respondenterna nämner att en framtida strategi kan vara att skapa ett callcenter som 
gör de enkla redovisningstjänsterna, vilket skapar ett konkurrenskraftigt pris genom effekti-
va flöden. Författarna anser att detta kan vara en bra strategi för att ytterligare konkurrera 
med redovisningsbyråer och då erbjuda de enklare tjänsterna som löpande redovisning på 
ett centralt callcenter och lokalt på revisionsbyråerna erbjuda mer kvalificerade redovis-
ningstjänster. Detta resulterar i att de lokala revisionsbyråerna kan bredda sin verksamhet 
och erbjuda mer kvalificerade tjänster till kunderna. Möjligheten finns då att ta hand om 
kundens hela ekonomifunktion på ett effektivare sätt. 
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6 Slutsats 

 
I det avslutande kapitlet framförs författarnas slutsatser utifrån uppsatsens problemformulering och syfte. 
Vidare sammanfattas kortfattat vad revisionsbyråerna kan tänka på inför framtiden. Kapitlet avslutas 
med förslag på vidare forskning. 
 

Hur kommer arbetsfördelningen och förhållandet mellan redovisning och revision 
på revisionsbyråerna att påverkas vid slopandet av revisionsplikten?  

Revisionsbyråerna ser en ökad efterfrågan på redovisningstjänster, bland annat till följd av 
ett framtida slopande av revisionsplikten. Med möjlighet att slopa revision kommer företa-
gen troligen efterfråga redovisningstjänster istället. Detta kommer leda till att redovisnings-
konsulterna kommer att få en viktigare roll på byråerna. Med en ökande efterfrågan på re-
dovisningstjänster måste revisionsbyråerna anställa fler redovisningskonsulter. Det är unge-
fär två år kvar till slopandet av revisionsplikten ska vara genomförd och det är viktigt att 
redovisningskonsulterna får möjlighet att utvecklas i sin roll och därmed kunna arbeta med 
mer komplicerade tjänster. Det är även viktigt för revisionsbyråerna att det finns tillräckligt 
många redovisningskonsulter på byrån för att ha möjlighet att utföra de uppdrag som efter-
frågas av kunderna. Tre av revisionsbyråerna har som ett steg i sitt förändringsarbete börjat 
anställa fler redovisningskonsulter. Författarna anser att dessa byråer har goda förutsätt-
ningar att möta den efterfrågan som finns och som kommer att uppstå på marknaden. Vi-
dare är det viktigt att kunna erbjuda redovisningstjänster med god kvalitet för de kunder 
som väljer att inte revideras. En bra kvalitet på redovisningen ger även revisionsbyråerna 
möjlighet att kunna konkurrera med externa redovisningsbyråer om potentiella kunder.  

De förändringar som revisionsbyråerna kommer att göra, beror på hur många företag som 
väljer att slopa revision. Författarna har funnit det troligt att bolagsstyrda företag kommer 
att fortsätta revideras. Ägarna i dessa företag finner revisionen som kontrollåtgärd mycket 
viktig för att kunna kontrollera företagets ledning. Däremot kommer vilande bolag att ut-
nyttja möjligheten till slopad revision men även vissa små ägarledda bolag kommer att ta 
möjligheten att inte revideras. Detta påverkar revisorerna då revisionsuppdragen kommer 
att minska. Det kommer troligtvis även i fortsättningen finnas krav på reviderad årsredo-
visning från olika intressenter. Dessa faktorer gör att författarna anser att revisionsbyråerna 
inte kommer mista särskilt många revisionsuppdrag. Vidare kommer redovisningstjänsterna 
på revisionsbyråerna att utvecklas, samt att byråerna kommer sälja fler redovisningstjänster 
överlag. Dessa förändringar gör att revisionsbyråerna totalt kommer skapa ett bredare 
spektra av tjänster och på så sätt kan de troligtvis öka sin omsättning.  

Förväntas någon skillnad i arbetsuppgifterna för de redovisningskonsulter som är 
anställda på revisionsbyråerna?  

En auktorisation innebär att kraven på redovisningskonsulternas utbildning och kompetens 
har höjts. För att säkerställa att en hög kvalitet på redovisning bibehålls, ska den auktorise-
rade redovisningskonsulten följa Reko, vilket gör att kvalitetskraven på redovisningen ökar. 
Det innebär att redovisningskonsultens sätt att arbeta kommer förändras något. I och med 
en auktorisation kommer redovisningskonsulterna få möjlighet att arbeta med mer kvalifi-
cerade redovisningstjänster. I framtiden kommer redovisningskonsulten arbeta med analy-
ser och investeringsberäkningar eller som uthyrd ekonomichef. Det kan även bli så att de 
auktoriserade redovisningskonsulterna kan komma redovisningskonsulten att arbeta med 
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några av de arbetsuppgifter revisorn gör idag vid revisionen. Är redovisningskonsulten auk-
toriserad via FAR SRS finns även möjlighet att upprätta en bokslutsberättelse. Revisionsby-
råerna kan då erbjuda de kunder som inte anser sig behöva en revision, en bokslutsberättel-
se som ett bättre alternativ än att inte alls kontrolleras.   

Vad författarna anser att revisionsbyråerna kan tänka på inför framtiden 

 Separera redovisnings- och revisionstjänsterna och informera företagen om vad 
som är vad, samt varför revisionen är värdefull och bör behållas. 

 Revisorerna bör skaffa sig dubbla titlar, då de kan få mer omväxlande arbetsuppgif-
ter.  

 De bör auktorisera sina redovisningskonsulter, för att påvisa att de besitter god 
kunskap om redovisning och att tjänsterna håller en hög kvalitet. 

 Revisionsbyråerna bör utveckla fler kvalificerade redovisningstjänster och anställa 
fler redovisningskonsulter för att möta ökad efterfrågan på marknaden.  

 Skapa redovisningscenter som utför enklare redovisningstjänster så som fakturering 
och lönehantering, där företaget inte behöver ha en nära och personlig kontakt med 
revisionsbyrån. Då ges möjlighet att utveckla mer komplicerade tjänster där en per-
sonlig kontakt är viktig. 

6.1 Vidare forskning 

Nedan presenteras några intressanta vinklingar författarna funnit under skrivprocessen som 
skulle kunna användas som vidare forskning rörande slopandet av revisionsplikten i Sveri-
ge. 

Författarna anser att det skulle vara mycket intressant att veta hur nyföretagare ser på slo-
pandet av revisionsplikten och om små företag som bildas efter lagändringen kommer 
överväga att använda sig av revision? 

När lagändringen väl är genomförd och marknaden har börjat anpassa sig vore det intres-
sant att se om slopandet av revisionsplikten fick olika konsekvenser för små, medelstora 
och stora revisionsbyråer?  

Givetvis är redovisningsområdet viktigt då redovisningskonsulternas arbete kommer att 
förändras i och med lagändringen. Intressant vore även att se om de auktoriserade redovis-
ningskonsulterna tagit över mycket av revisorernas arbetsuppgifter?  

Avslutningsvis undrar författarna om företagens intressenter kommer att acceptera en bok-
slutsberättelse från en auktoriserad redovisningskonsult som tillräcklig vid till exempel kre-
ditbedömningar. Eller kommer det även i fortsättningen krävas reviderade räkenskaper? 
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Bilaga 1 

Intervjufrågor 

Vårt syfte är att under intervjun få en bild av hur arbetsfördelning mellan redovisning och 
revision på Er revisionsbyrå kommer att påverkas av en eventuell lagförändring rörande 
slopandet av revisionsplikten för små aktiebolag i Sverige. Nedan följer en sammanställning 
av de frågor vi tänkt ställa under intervjutillfället. 

1) Hur diskuteras lagändringen – slopandet av revisionsplikten för små aktiebolag – 
och hanteringen av denna, på Er revisionsbyrå?  

2) Var förväntar Ni Er att gränsvärdena för slopad revisionsplikt kommer att hamna i 
Sverige? 

3) Hur kommer gränssättningen för vilka företag som kommer undantas från revi-
sionsplikten att påverka Er revisionsbyrå? 

4) Hur stor andel av Era klienter tror Ni kommer att använda sig av möjligheten att 
slopa revision? 

5) Hur stor andel av Era klienter klassas som små företag?  

Enligt ÅRL 3§ 3-4 p. definieras små företag som mindre än 50/25/50 

6) Hur stor andel av sysselsättningen står de små företagen för inom revisionsområdet 
på Er byrå? 

7) Ur revisionssynpunkt, är de små aktiebolagen lönsamma för Er? 

8) Är det intäktsmässigt någon skillnad mellan redovisnings- och revisionstjänsterna? 

9) Hur många redovisningskonsulter respektive revisorer har Er byrå anställda idag? 

a. Har relationen mellan redovisning och revision sett till antalet anställda för-
ändrats? Hur såg det ut för 2 år sedan och hur beräknar Ni att det ser ut 2 
år framåt i tiden? 

10) Hur tror Du att arbetsfördelningen mellan redovisning och revision kommer att 
påverkas vid en lagändring? 

11) Vilka arbetsuppgifter har era redovisningskonsulter idag samt hur förväntar ni er att 
deras roll och arbetsuppgifter kommer att förändras i framtiden i och med slopan-
det av revisionsplikten? 

12) Har Ni hittills gjort några förändringar inför en eventuell lagändring?  

13) I branschen finns numera en auktorisation för redovisningskonsulter. Är det viktigt 
för Er revisionsbyrå att auktorisera Era redovisningskonsulter? 

14) När/om slopandet av revisionsplikten träder i kraft, tror Du då att Era klienter väl-
jer att fortsätta att revideras?  

15) Tror Du att Er revisionsbyrå kommer att gynnas av en slopad revisionsplikt? 
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16) Använder Era klienter (mindre än 50/25/50) sig idag av båda tjänsterna, redovis-
ning och revision inom Er byrå?  

17) Kommer Ni att försöka påverka de klienter som inte väljer att revidera sitt företag 
efter en eventuell lagändring? 

18) Hur ställer Du dig i denna fråga, är Du för eller emot slopandet av revisionsplikten 
för små aktiebolag?  


