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Sammanfattning 
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Kurs:   Företagsekonomi C, Kandidatuppsats 15hp 
 
Seminariedatum: 13 november, 2008 
 
Nyckelord:  revisorsexamen, formella krav, internationella krav, 

revision, revisorsplikt 
 
 
Syftet med den här uppsatsen är att beskriva hur kravprofilen för revisorer ser 
ut idag, ta reda på vilka förändringar som är aktuella för revisorer samt 
undersöka hur de aktuella förändringarna kan komma att påverka revisorsrollen 
och hur det i sin tur kan komma att påverka kravprofilen för revisorer.  
 
Lägesbeskrivningen är utformad så att läsaren får en förståelse för de formella 
krav, både teoretiska och praktiska, som krävs för att få avlägga revisorsexamen 
idag. Vidare beskrivs hur revisorsbranschen är mitt uppe i en förändring med 
önskan om ökad internationell kompetens i en alltmer internationaliserad värld. 
Ur revisionsbyråernas perspektiv ses även avsaknad av redovisningskunskaper 
hos de nyutexaminerade civilekonomerna. Slutligen beskrivs hur avskaffandet 
av revisionsplikten kan komma och ge förändringar för revisorsyrket och 
därmed också för kraven för att få avlägga revisorsexamen. 
 
Två personer med ledande positioner inom området intervjuas. De är båda 
nyckelpersoner inom organisationerna Sveriges Redovisningskonsulters 
Förbund (SRF) och organisationen för revisions- och redovisningsbranschen 
FAR SRS.  
  
Eftersom den svenska universitetsutbildningen anpassas till Bolognaprocessen 
kommer troligen även revisorskraven att behöva anpassas. Med stor sannolikhet 
kan det i framtiden bli endast en revisorsgradering istället för de tre som finns 
idag. Avskaffandet av revisionsplikten kommer att leda till efterfrågestyrd 
revision, vilket kommer att få till konsekvens att det troligen finns färre 
arbetstillfällen för revisorer. Revisorsarbetet kommer i stället att ersättas med 
fler konsult- och redovisningstjänster. Detta kommer i sin tur leda till att 
redovisningskonsulterna och revisorerna kommer att konkurrera om samma 
jobb. Därför är det viktigt att den praktiska undervisningen i kravprofilen för 
revisorer inte kortas ner. Dessutom behöver revisorer sälj- och 
marknadsföringskunskaper för att få större konkurrenskraft.  
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1 Inledning 
 
I det här inledande kapitlet presenterar jag läsaren för mitt ämnesval och ger 
en kort introduktion till uppsatsens problembakgrund och problemformulering. 
Vidare beskrivs uppsatsens syfte samt vilka avgränsningar som gjorts och 
slutligen avslutas kapitlet med en kort introduktion till uppsatsens disposition. 
 
 

1.1 Ämnesval 

1.2 Problembakgrund 

                                                          

 
Jag ska se närmare på de formella krav som finns idag för att få avlägga 
revisorsexamen Vidare har jag valt att studera aktuella förändringar för 
revisorer samt hur dessa kan komma att förändra revisorsrollen och då även den 
framtida kravprofilen för revisorer. Jag vill veta hur organisationerna FARSRS 
och SRF ser på dessa förändringar och hur de tror att det kommer att påverka 
den framtida revisorsrollen och då även den framtida kravprofilen för revisorer. 
 
Intresset för ämnet beror till stor del på att jag är tjänstledig från min tjänst på 
en medelstor revisionsbyrå i Stockholm, för att kunna avsluta mina 
universitetsstudier i ekonomi. Då jag studerar med inriktning mot redovisning 
och revision, och ser min framtid i den branschen, tycker jag att det är både 
intressant och spännande att se hur utvecklingen för revisorsyrket ser ut.  

 
Många nyutexaminerade ekonomer väljer idag en framtida yrkeskarriär inom 
revisionsbranschen. Men utbildningen till revisor slutar inte vid en kandidat- 
alternativt magisterexamen i ekonomi. Den praktiska utbildningen börjar när 
man väl börjar arbeta på en revisionsbyrå. 
 
Idag finns en del formella krav för att få avlägga revisorsexamen samt högre 
revisorsexamen i Sverige. Dessa krav innefattar både teoretiska och praktiska 
krav, vilka prövas genom ett examensprov från Revisorsnämnden.1
 
Grundutbildningen för blivande revisorer som läser på universitetsnivå är 
ekonomlinjen alternativt civilekonomprogrammet. Läser man någon av dessa 
utbildningar med inriktning mot revision och redovisning, bör man även 
uppfylla de teoretiska krav som Revisorsnämnden ställer för att man skall få 
avlägga revisorsexamen.2 Det svenska utbildningssystemet är dock under 
omkonstruering, efter den så kallade Bolognaprocessen, för att bli mer 
internationellt gångbar och konkurrenskraftig i och med den alltmer ökade 
internationaliseringen. Detta innebär en ny utbildningsform där exempelvis en 

 
1 http://www.revisorsnamnden.se/rn/utb_intro.html 080416, kl:11.45 
2 http://www.fek.su.se/ 080416, kl: 13.14 

 

http://www.revisorsnamnden.se/rn/utb_intro.html 080416
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masterexamen innefattar fem år istället för dagens magisterexamen som 
innefattar fyra år3, vilket kommer att förändra kravprofilen för revisorer.  
När en nyutexaminerad student börjar sin anställning på en revisionsbyrå krävs 
ytterligare kunskaper för att de skall kunna utföra det praktiska, dagliga arbetet. 
Många byråer finner att de nyutexaminerade studenterna saknar kunskaper i 
framförallt redovisning. Vanligt är att studenterna får en handledare samt att de 
får gå interna och externa kurser innan de börjar arbeta självständigt.4  
 
En annan infallsvinkel till förändringar i revisorsrollen och kravprofilen för 
revisorer är avskaffandet av revisionsplikten. Det har gjorts ett flertal 
examensarbeten i ämnet, och slutsatserna blir ofta att revisorsrollen kommer att 
förändras. Det innebär att revisorns uppgifter kommer att se annorlunda ut i 
framtiden, att arbetet kommer att övergå till viss del konsultverksamhet och 
redovisning.5
 
Frågan är hur ett avskaffande av revisionsplikten kommer att påverka 
revisorsutbildningen och vilka krav som bör ställas på blivande revisorer. Vad 
en förändring av kraven för att avlägga revisorsexamen faktiskt skulle innebära, 
samt vilka konsekvenser och resultat vi bör förvänta oss. Vilka är motiven till 
en förändring. Hur skall utbildning och praktik balanseras på bästa sätt för att 
nå de eftersträvande målen? Bör kravprofilen för dem som kommer att arbeta 
som revisorer enligt lag skärpas och bör det komma en annan kravprofil för 
dem som kommer att övergå till en mer konsultativ roll? 
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1.3 

1.4 Syfte 

                                                          

Problemformulering 
 
Frågorna jag vill ställa och få besvarade med det här uppsatsarbetet är; 
 

• Hur ser kravprofilen ut för revisorer idag? 
 
• Vilka förändringar är aktuella för revisorer? 
 
• På vilket sätt kan dessa förändringar komma att påverka revisorsrollen 

och därmed även kravprofilen för revisorer? 
 

 
Syftet med den här uppsatsen är att beskriva hur kravprofilen för revisorer ser 
ut idag, ta reda på vilka förändringar som är aktuella för revisorer samt 
undersöka hur de aktuella förändringarna kan komma att påverka revisorsrollen 
och hur det i sin tur kan komma att påverka kravprofilen för revisorer.  
 

 
3http://www.hsv.se/densvenskahogskolan/internationellt/bolognaprocessen.4.539a949110f3d59
14ec800059481.html 080418, kl: 11.20 
4 Precht E, Problem med grunda kunskaper i redovisning, Balans nr 6-7 2007, sid.29 
5 Precht E, Branschen fokuserar mer på redovisning, Balans nr 8-9 2007 

 

http://www.hsv.se/densvenskahogskolan/internationellt/bolognaprocessen.4.539a949110f3d5914ec800059481.html 080418
http://www.hsv.se/densvenskahogskolan/internationellt/bolognaprocessen.4.539a949110f3d5914ec800059481.html 080418
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1.5 

1.6 Disposition 

Avgränsningar 
 
Uppsatsen tar endast upp krav på revisorer i Sverige och jämför med 
internationella revisorskrav. 
 
Upplägget på civilekonomprogrammet är hämtat från Stockholms Universitet.  
Uppsatsen kommer att jämföra de teoretiska kraven med Bolognaprocessen, för 
att hålla arbetet så uppdaterat och nutida som möjligt. 
 
Undersökningen behandlar enbart revisorer vars arbetsuppgifter går ut på extern 
revision, vilket innebär revision av företag med hjälp av en utomstående och 
helt oberoende revisor. 
 

 
Uppsatsen är disponerad på följande sätt; 
 
Kapitel 1: Inledning 
Inledningen innehåller ämnesval, problembakgrund och problemformulering. 
Vidare presenteras uppsatsens syfte samt dess avgränsningar. 
 
Kapitel 2: Metod 
I kapitel 2 tas arbetsgången med uppsatsen, datainsamlingsmetod, kunskapssyn, 
angreppssätt, källkritik samt metodkritik upp. Denna del av arbetet tar upp den 
praktiska undersökningen och dess genomförande. Här presenteras val av 
intervjupersoner, intervjuhantering, bearbetning av intervjuerna samt kritisk 
granskning av dessa. 
 
 
Kapitel 3: Lägesbeskrivning 
Detta kapitel innehåller arbetets lägesbeskrivning. Det innefattar bland annat 
bakgrunden till en förändring samt hur systemet ser ut idag, vad som saknas och 
vad som fungerar. Här tas dagens krav upp tillsammans med  en presentation av 
ekonomiutbildningen vid Stockholms Universitet samt en presentation av 
Bolognaprocessen som styr Sveriges universitetsutbildning idag. 
 
Kapitel 4: Empiri 
I detta kapitel presenteras resultatet av undersökningen med svaren på 
intervjufrågor. 
 
Kapitel 5: Analys och egna reflektioner 
Här sammanställs utfallet av den praktiska undersökning med den teoretiska 
referensram som använts, för att på så vis få ännu en grund att analysera 
problemfrågeställningen på. 
 
Kapitel 6: Diskussion och slutsatser 
I detta kapitel diskuteras utfallet och resultatet av undersökningen. Slutsatser 
dras och binds samman med uppsatsen syfte. 
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2 Metod 
 
 I detta kapitel presenterar jag läsaren för den metod som ligger till grund för 
mitt arbete. De aspekter som jag tar upp här är min arbetsgång, 
datainsamlingsmetod, kunskapssyn, perspektiv samt källkritik och metodkritik. 
Vidare presenterar jag läsaren för den praktiska undersökningen i arbetet samt 
dess genomförande. Slutligen kontrollerar och diskuterar jag uppsatsens 
trovärdighet och dess valda källor utifrån dess validitet och tillförlitlighet.  
 

 

2.1  Förförståelse 
 
Idag finns strikta riktlinjer och krav som måste vara uppfyllda för att man skall 
få avlägga revisorsexamen i Sverige. Dessa omfattar teoretiska och praktiska 
krav samt ett examensprov för revisorsexamen och högre revisorsexamen. 
Universitet och högskolor har som uppgift att tillgodose studenter med 
tillräckligt god kunskap och kompetens för de framtida yrken de eftersträvar. I 
detta fall handlar det om att ge en god grund att stå på genom att kunna uppfylla 
de teoretiska krav som finns inför avläggande av revisorsexamen. Nu när 
utbildningssystemet är under omformulering i och med Bolognaprocessen kan 
framtida krav på revisorer komma att ändras, då en ny universitetsexamen 
ersätter den nuvarande. 
 
Även avskaffandet av revisionsplikten, vilket i viss mån kommer att ändra 
revisorsbranschens uppgifter, det kan bidra till att även kravprofilen för 
revisorer ändras. Den ökande internationaliseringen skapar andra krav för att vi 
skall kunna vara internationellt konkurrenskraftiga. Revisionsbyråerna 
efterfrågar också bredare kunskaper i redovisning hos nyutexaminerade 
universitetsstudenter. Frågan är om det bör göras en omstrukturering i dagens 
krav för att få avlägga revisorsexamen. 
  
Min förförståelse för problemet påverkar min studie på så vis att det, enligt min 
åsikt, är dessa faktorer som bidrar till att man vill införa förändringar i kraven. 
Det skall bli intressant att se vad som egentligen ligger bakom. Jag anser att 
min förförståelse för problemen av avsaknader i redovisningskunskap samt 
runtliggande ständigt förändrade faktorer hos revisorer idag gör det enklare att 
utföra mitt arbete. 
 
Min förförståelse för civilekonomprogrammet och annan ekonomiutbildning 
har gjort att jag vet i stora drag hur upplägg och mål ser ut. Jag vill undersöka 
hur mycket denna utbildning och den kunskap jag tillgodogjort mig längs 
utbildningen är värd i min framtida karriär inom revisionsbranschen.  
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2.2 Kunskapssyn 

2.3 

                                                          

 
Syftet med denna uppsats är att ta reda på hur den framtida kravprofilen för 
revisorer kan komma att se ut. För att få så utförliga och relevanta svar som 
möjligt krävs en jämförelse mellan hur det ser ut idag och jämföra det med 
vilka förändringar och vilken utveckling som är på gång inom branschen. 
 
Uppsatsen är uppbyggd efter den hermeneutiska kunskapssynen. Hermeneutik 
är från början ett synsätt som utformades för tolkning och förståelse av texter. 
Den centrala idé som ligger till grund för hermeneutiken är att den forskare som 
skall analysera en text skall få fram textens mening utifrån samma perspektiv 
som dess upphovsman har haft när han skrivit den. Detta innebär att man även 
tar i beaktande och sätter fokus på den sociala och historiska kontext som texten 
producerades.6   
 
Hermeneutiken kan beskrivas som en modern förespråkare för en strategi som 
rymmer stor potential att analysera utifrån både data och sociala handlingar och 
andra företeelser som inte är av dokumentkaraktär.7 Detta innebär att man 
analyserar inte bara det som sägs utan även utifrån vilka omständigheter och 
kringfarande faktorer sammanhanget uppstår i. Detta synsätt möjliggör en 
bredare utformning för förståelse för helheten.Det kritiskt hermeneutiska 
synsättet bygger på de tillvägagångssätt som ingår i en kreativ analys. Det 
avgörande här är den koppling som görs mellan en förförståelse för data utifrån 
såväl författarens synvinkel som den sociala och historiska kontext där data 
skapades.8
 
I uppsatsen används det hermeneutiska synsättet genom att ta reda på fakta och 
debatter i ämnet, för att sedan utföra intervjuer utfallen av svaren beror på ur 
vems synvinkel det är, samt i vilket sammanhang och med vilka motiv svaren 
utformas. Detta för att göra en analys med så relevant resultat som möjligt. 
 

 Datainsamlingsmetod 
 
Det finns två olika typer av datainsamling. Den ena är primärdata och det andra 
är sekundärdata.  

2.3.1 Primärkällor 
 
Denna undersökning använder primärdata vid intervjuerna för att få en stor 
förståelse för motiven bakom en förändring av kravprofilen för revisorer. 
Fördelarna med detta arbetssätt är att jag kan lita på utkomsten och resultatet av 
undersökningen, då det är jag själv som gjort insamlingen av materialet, 

 
6 Bryman A & Bell E, Företagsekonomiska forskningsmetoder, Liber AB, Malmö, 2005 sid. 
442 
7 Bryman A & Bell E, Företagsekonomiska forskningsmetoder, Liber AB, Malmö, 2005 sid. 
443 
8 Bryman A & Bell E, Företagsekonomiska forskningsmetoder, Liber AB, Malmö, 2005 sid. 
443 

 



 

informationen anpassas till uppsatsens syfte och är vid skrivande tidpunkt högst 
aktuell.9
 
Min mall med frågeställningarna för upplägget är gjord för semistrukturerade 
intervjuer, se Bilaga 3. Det innebär att respondenterna får öppna frågor där 
svaret kan diskuteras i stor omfattning. Detta för att kunna analysera utfallet 
och få så breda svar som möjligt. Detta beroende på att man kan gissa sig till 
motiven bakom förändring men för att få förståelse för helheten och hur 
makthavarna tänker tycks detta var det bästa sättet att lägga upp intervjuerna på. 
Det blir lättare att ställa nödvändiga följdfrågor och få flera infallsvinklar under 
intervjuerna om frågeställningarna är öppna.  
 
Eftersom kvalitativa intervjuer stämmer bra överens med det hermeneutiska 
synsättet används detta vid intervjuerna. Kvalitativa intervjuer innebär att man 
redan vid själva intervjun påbörjar bearbetning och analysen av svaren. 
Följdfrågorna som ställs ger en möjlighet att förstå och tänka i vidare banor.10   
 
Kvalitativa intervjuer bidrar även till att man tar mer information i beaktande 
såsom nyanser i tonfall och dylikt. Olika egenskaper som uppmärksammas 
under intervjun kan inte ses eller höras efter genomförd intervju men som ändå 
är detaljer som bidrar till utfallet och resultatet i intervjun.11  
 
Intervjuerna är semistrukturerade, vilket innebär att det finns listor över teman 
och frågeställningar beroende på det ämne eller den inriktning som diskuteras. 
Respondenten ges stor frihet att forma svaren på sitt eget sätt och som 
intervjuare finns det alltid plats för tillkommande följdfrågor.12  
Semistrukturerade intervjuer ger en bra grund att utgå ifrån med olika 
frågeställningar och samtidigt möjlighet till diskussion vilket medför att 
resultatet får ett bredare perspektiv. 
 
Respondenternas svar tolkas utefter faktorer som vägs in enligt det 
hermeneutiska synsättet. Vidare kommer intervjuer utföras muntligt för att 
kunna analysera kringfarande effekter så utförligt som möjligt. För att få så 
spontana och ärliga svar som möjligt, och på det sättet öka validiteten i 
undersökningen, används öppna frågeställningar och inte ledande frågor under 
intervjuerna. 

2.3.2 Sekundärkällor 
 

Att göra en stor och omfattande undersökning är mycket tidskrävande. Denna 
undersökning var planerad till tio veckor och använder sig i främst av 
sekundärdata, d v s information som vid tidigare tillfällen samlats in och 
sammanställts. Detta gäller exempelvis artiklar, böcker och tidskrifter. 
Fördelarna med att kunna använda sig av sekundärdata är att det inte är lika 
tidskrävande och omfattande som primärdata. Viktigt att pålysa är även att den 
är tillgänglig och ger ett utbud av många olika källor. Den största nackdelen 

11 

                                                           
9 Christensen L, Marknadsundersökningar - En handbok, Studentlitteratur AB, 2001 sid. 43 
10 Trost J, Kvalitativa Intervjuer, Studentlitteratur, Lund, 2005 sid. 57 
11 Trost J, Kvalitativa Intervjuer, Studentlitteratur, Lund, 2005 sid. 58 
12 Bryman A & Bell E, Företagsekonomiska forskningsmetoder, Liber AB, Malmö, 2005 sid. 
363 

 



 

med att använda sig av sekundärkällor är osäkerheten på sannolikheten i dessa, 
och därför måste dess validitet undersökas noggrant.13  
 
I denna uppsats används en kvalitativ metod och sekundärkällorna för denna 
uppsats är första hand artiklar, tidskrifter samt Internet, samt till viss del böcker.  
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2.4 

2.5 

                                                          

Val av personer att intervjua 
 
Två personer intervjuas i denna undersökning: Benny Wedberg och Bengt 
Skough. Dessa två män har båda ledande positioner inom viktiga 
branschorganisationer för revisorer och redovisningskonsulter. Benny Wedberg 
är verksam inom SRF Servicebyrå AB, vilket är en förkortning för Sveriges 
Redovisningskonsulters Förbund. Bengt Skough har en ledande befattning inom 
den numer hopslagna organisationen FAR SRS, vilket är en förkortning för 
Föreningen Auktoriserade Revisorer och Svenska Revisorsamfundet.  
 
Jag har valt att intervjua just dessa personer för att uppnå syftet med uppsatsen 
vilket är att ta reda på vilka förändringar som är aktuella i revisorsbranschen 
samt hur dessa kan komma att förändra kravprofilen för revisorer.  
 

Presentation av respondenterna 
 
Nedan följer en presentation av de respondenter som intervjuats. Presentationen 
ger en bakgrund till vad respondenterna har för utbildningsbakgrund, vad de har 
för arbetslivserfarenhet samt vad de har var befattning och huvudsakliga 
arbetsuppgifter idag. Detta för att motivera varför deras ställning är relevanta 
för denna undersökning. 
 

2.5.1 Benny Wedberg, SRF 
 
Benny Wedberg har en universitetsutbildning i ekonomi som omfattar 140 
poäng, vilket ger honom en civilekonomexamen. Inriktning på 
ekonomiprogrammet han läste var på ekonomiska kalkyler. Benny har arbetat i 
ekonomibranschen sedan 1994. Mellan åren 1994-1998 var Benny anställd 
redovisningskonsult. Året 1998-1999 var hade Benny befattningen som 
ekonomichef på en företagsgrupp med runt 30 anställda. Åren 1999-2005 förde 
Benny en egen redovisningsbyrå för att sedan gå vidare till att arbeta i 
branschorganisationen SRF. Idag är Benny nybliven VD på SRF och arbetar i 
huvudsak med frågeservice, att hålla utbildningar i redovisning och beskattning 
samt som sakkunnig i redovisningsfrågor. SRF är Sveriges ledande 
branschorganisation för redovisnings- och ekonomikonsulter. 
 
Benny Wedberg är relevant för den här undersökningen för att han har många 
år i branschen och en ledande position inom en viktig branschorganisation. I 
och med att revisionsplikten avskaffas så påverkar det troligen revisorers 
arbetsuppgifter och även redovisningskonsulters framtida arbetsförhållande, 

 
13 Christensen L, Marknadsundersökningar - En handbok, Studentlitteratur AB, 2001 

 



 

vilket gör Bennys reflektioner intressanta för motiven till en förändring och hur 
framtiden kan komma att se ut. 
 

2.5.2 Bengt Skough, FAR SRS  

Bengt Skough är SME-ansvarig hos FAR SRS, Branschorganisationen för 
revisorer och rådgivare, i Stockholm. Bengt, som är godkänd revisor och 
auktoriserad redovisningskonsult FAR SRS, ansvarar för frågor som för små 
och medelstora företag med speciell inriktning på de medlemmar som är 
verksamma vid små och medelstora revisions- och redovisningsbyråer. Bengt 
har lång erfarenhet inom branschen och har bl.a. varit QRM-ansvarig inom 
Ernst och Youngs affärsområde för redovisningstjänster samt varit vice 
ordförande inom Svenska Revisorsamfundet SRS. 

Jag finner Bengt som relevant för min undersökning eftersom han har stor 
kunskap och erfarenhet i branschen. Han kan svara för organisationen FAR 
SRS, vilken är en väldigt viktig organisation för min undersökning. Hans 
speciella kunskap och ansvar för små och medelstora revisionsbyråer gör 
honom extra intressant för att diskutera och reflektera för framtiden för 
revisorer, då det är dessa revisionsbyråer som framförallt kommer att drabbas 
av förändring i och med avskaffandet av revisionsplikten.  

2.6 Källkritik 
 
Jag har först och främst varit noga med att mina källor är i hög grad 
dagsaktuella. Då uppsatsen går ut på att ta reda på vilka förändringar som är 
aktuella samt vad resultatet av dessa förändringar kan ge för konsekvenser för 
revisorsrollen och därmed även på de formella krav som ställs på revisorer. För 
att ta reda på hur branschens utveckling troligen kommer att se ut gäller det att 
ha aktuell information till hands. Det ökar trovärdigheten igenom hela studien. 
 
En annan viktig aspekt har varit att kontrollera och jämföra de källor som 
använts för den teoretiska bakgrunden. Det har gjorts genom att söka samma 
information på flera ställen, så att reliabiliteten blir så hög som möjligt. 
 
För att informationen ska vara så trovärdig som möjligt har endast faktafrågor 
och svar tagits från Internet.  De lagrum och laghänvisningar som använts har 
varit dagsaktuella och relevanta för min studie. Däremot har en del av de 
debattartiklar som använts varit personligt skrivna med åsikter som inte är helt 
neutrala. De intervjuade är inte helt neutrala i sina svar, men det är inte heller 
meningen, eftersom målet med uppsatsen är att få fram motiv och tankar till 
förändringar i och framtiden inom revisorsbranschen. . 
 
En annan aspekt är att ha fler respondenter i undersökningen. De två 
intervjuade kan svara för hela organisationen i frågeställningarna och på så vis 
ge tillräcklig grund till ett analysmaterial. Vidare kände Benny Wedberg på 
SRF att han hade för lite kunskap inom en del områden för att svara på vissa 
frågor, mer om detta i 4.4. 
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2.7 Reliabilitet 

2.8 Validitet 

                                                          

 
”Reliabilitet: Graden av tillförlitlighet i mätinstrumentet. D.v.s. i vilken 
utsträckning man får samma värde om man upprepar undersökningen.”14  

 
I vanliga fall används ofta reliabilitet i undersökningar av kvantitativ art. I mitt 
fall har jag en kvalitativ studie och validiteten blir då följande; För att få så hög 
tillförlitlighet som möjligt i svaren undviks ledande frågor vid intervjuerna. 
Detta för att inte lägga orden i munnen på respondenterna. Det är viktigt med så 
ärliga, spontana och naturliga svar som möjligt. Vidare skrevs intervjun ner i 
stora drag så snart intervjun avslutats för att informationen skulle 
sammanställas när den fortfarande var färsk och på så sätt minska fel. För att 
undvika missförstånd mailades de färdiga texterna över till respondenterna för 
att kontrollera att deras deras åsikter och svar inte missuppfattats.   
 

 
”Validitet: i vilken utsträckning man verkligen mäter det man avser att mäta.”15

 
Även validitet används vanligen i kvantitativa intervjuer, men jag har anpassat 
mätningen av validiteten till min uppsats som är uppbyggd på en kvalitativ 
grund. För att öka validiteten i arbetet har intervjufrågorna utformats noggrant 
så att de sammankopplar uppsatsens syfte med dess empiri. Frågorna är 
utformade så brett som möjligt för att öppna möjligheter och ge plats för 
följdfrågor. Följdfrågor är viktiga då dessa spontana frågor ofta ger spontana 
svar, vilket kan vara mer intressant än förberedda svar. 

 
14 Björklund M, Paulsson U, Seminarieboken – att skriva, presentera och opponera, Lund 2003, 
sid. 59 
15 Björklund M, Paulsson U, Seminarieboken – att skriva, presentera och opponera, Lund 2003, 
sid. 59  
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3 Lägesbeskrivning 
 
I detta kapitel presenteras en lägesbeskrivning för hur det ser ut idag.  
Bakgrunden till förändringar i revisorsbranschen, som kan komma att förändra 
kravprofilen för revisorer, tas upp.  Här presenteras även revision, krav på 
revisorsutbildning och prov från Revisorsnämnden idag, dagens 
ekonomiutbildning samt Bolognaprocessen. 
 

 

3.1 

                                                          

 Hur det ser ut idag – allmänt. 
 
Idag finns olika typer av revisorer som utför olika typer av revision, t ex extern 
revision, intern revision, kommunal och statlig revision samt miljörevision. 
Denna undersökning behandlar endast revisorer vars arbetsuppgifter går ut på 
extern revision, vilket innebär revision av företag med hjälp av en utomstående 
och helt oberoende revisor, d v s en extern revisor. 
 
Revisorn har som uppgift att granska företagets årsredovisning, bokföring och 
förvaltning. Revision går ut på att med professionell, kritisk och skeptisk 
inställning planera, granska, bedöma och uttala sig om företagets 
årsredovisning, bokföring och förvaltning.16  
 
Den externa revisionens syfte är att kvalitetssäkra den ekonomiska information 
som finns i företag, vilket innefattar företagets årsredovisning och bokföring. 
Revisorns uppgift är att göra den granskning som krävs för att kunna bedöma 
de risker som finns i företaget ur dess ekonomiska synvinkel och sedan visa 
detta i sin revisionsberättelse. När en revisionsberättelse är oren, visar den 
företagets intressenter viktig information om företagets ekonomiska situation 
och dess brister. Exempel på detta är om revisorn inte fått in alla uppgifter för 
att kunna utföra revisionen ordentligt då det saknas verifikationer eller om det 
finns något annat att anmärka på i dess bokföring.17  
 
Enligt svensk lag måste alla svenska aktiebolag idag ha en godkänd eller 
auktoriserad revisor. De externa revisorerna kan delas upp i tre kategorier: 
 

• godkänd revisor 
• auktoriserad revisor  
• godkänd revisor som avlagt högre revisorsexamen  
 

Skillnaden på dessa är att det inte ställs samma teoretiska och praktiska krav på 
dem.  

• En godkänd revisor skall ha en kandidatexamen som motsvarar 120p, 
med en viss ämnesinriktning och tre års praktisk erfarenhet av yrket 

 
16 Arvidson, Larson, Lindquist, Rohlin, Thomasson, Den Nya Affärsredovisningen, Malmö 
2002, sid. 340 
17 http://www.empowerment.autism.se/styrelsearbete/revisorer.html 080423 kl: 10.05 
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samt slutligen ha avlagt ett examensprov hos Revisorsnämnden för 
godkännande.  

• En auktoriserad revisor skall ha en magisterexamen som motsvarar 
160p, med en viss ämnesinriktning och fem års praktisk erfarenhet av 
yrket slutligen skall denna avlägga en revisorsexamen för godkännande 
samt en för auktorisation hos Revisorsnämnden.  

• En godkänd revisor med högre revisorsexamen har haft rätt att avlägga 
prov för högre revisorsexamen det vill säga motsvarande auktorisation 
om man har arbetat som godkänd revisor i minst sju år, men inte 
uppfyller de teoretiska och praktiska utbildningskrav som krävs för 
auktorisation. Denna revisor har rätt att skriva under årsredovisningar 
för samma bolag som de auktoriserade revisorerna.18 

 
För att tillgodose företagets intressenter med nödvändig information som de kan 
vara i behov av, skall svaren finnas i företagets reviderade årsredovisning samt 
dess tilläggsupplysningar. En reviderad årsredovisning är en årsredovisning 
som har blivit granskad av en revisor.19 Revisionen blir en säkerhet för banker 
som långivare, eftersom den visar om och när företag i fråga kan betala tillbaka 
sina lån.20

 
Årsredovisningen skall innehålla; 
 

• Förvaltningsberättelse 
• Resultaträkning 
• Balansräkning 
• Noter (Tilläggsupplysningar) 

 
För börsnoterade bolag måste delårsrapporter göras  och för börsnoterade eller 
större bolag måste även kassaflödesanalys ingå.21

 
Årsredovisningens förvaltningsberättelse skall ge rättvisande information om 
företagets verksamhet, ställning och resultat. Det skall finnas upplysningar om 
viktiga förhållanden som inte ingår i balans- eller resultatrapporten. Väsentliga 
händelser skall tas upp likaså förväntningar på framtida utveckling, framtida 
forskning och utveckling, utländska filialer, egna aktier, riskstyrning samt 
miljöpåverkan. Förlag till disposition av vinst eller förlust skall även finnas 
med.22   
 
Noterna, det vill säga tilläggsupplysningarna i årsredovisningen skall visa 
information om företagets; 
 

• Anläggningstillgångar, med inköp, försäljning samt av och 
nedskrivningar 

• Taxeringsvärden, uppdelade på olika poster 
• Uppskrivningsfond 

16 

                                                           
18http://www.revisorsnamnden.se/rn/utbildning_och_prov/utbildning/revisorsexamen_3726.htm
l 080418 kl:10.00 
19 http://dspace.bib.hb.se:8080/dspace/bitstream/2320/2432/1/2007MF09.pdf 080418 kl: 11.45 
20 Arvidson, Larson, Lindquist, Rohlin, Thomasson, Den Nya Affärsredovisningen, Malmö 
2002, sid. 343 
21 Laghänvisning: ÅRL kap 2 
22 Laghänvisning: ÅRL kap 6 
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• Fördelning av nettoomsättningen på gren eller marknad 
• Handel med koncernföretag 
• Uppgifter om dotter- och andra intresseföretag 
• Information om balansposter, både kortfristiga och långfristiga 
• Lån till ledningen 
• Konvertibla lån 
• Eget kapital, dess förändringar under året med utdelning och dylikt 
• Skatteupplysningar 
• Medelantal anställda, en fördelning av manliga och kvinnliga 

medarbetare 
• Procentuell sjukfrånvaro, uppdelat på åldersgrupper och kön 
• Fördelning av män och kvinnor i ledningen 
• Löner, uppdelade på styrelse, VD samt anställda 
• Revisionsersättning 
• Pension och förmåner 
•  Avtal om avgångsvederlag 
• Uppgifter om moderföretag 
• Ansvarsförbindelser och ställda säkerheter23 

 
I större bolag måste finnas minst en auktoriserad eller godkänd revisor som 
avlagt revisorsexamen. Detta gäller även i aktiemarknadsbolag där minst en 
tiondel av aktieägarna begär detta på en bolagsstämma som omfattar val av 
revisor och i vissa koncerner.24 För att räknas som ett stort bolag krävs att 
bolaget uppfyller någon eller några av följande förutsättningar;  
 

• Om nettovärdet av bolagets tillgångar överstiger ett belopp som 
motsvarar 1000 * prisbasbeloppet enligt de fastställda balansräkningar 
som gäller de senaste två räkenskapsåren. Prisbasbeloppet var vid 2008 
års början 41 000 kronor.  25 

 
• Om medeltalet för antal anställda inom bolaget överstiger 200 under de 

senaste två räkenskapsåren. 
 

• Om bolaget har aktier eller skuldebrev som är noterade vid börs eller vid 
en annan auktoriserad marknadsplats.26 

 
Revisorn har flera olika uppgifter. En vald revisor ska bland annat göra revision 
på företagets räkenskaper samt lämna en revisionsberättelse. Genom denna 
kontroll som de kvalificerade revisorerna gör, erhåller bolaget en viss garanti 
för riktigheterna i de uppgifter som finns i bolagets årsredovisning.27 I viss 
omfattning hör det även till revisorns uppgifter att ge råd. Revisorns opartiskhet 
och självständighet får dock inte äventyras genom rådgivningen.28

 

17 

                                                           
23 Laghänvisning: ÅRL kap 5 
24 Laghänvisning: ABL kap 9 § 13 
25 http://www.spp.se/abg/kommun/kommun/lathundar/basbelopp.asp 080424 kl: 16.15 
26 http://www.pellesoft.se/area/articles/article.aspx?artid=859#2 080424 kl: 13.00 
27 Arvidson, Larson, Lindquist, Rohlin, Thomasson, Den Nya Affärsredovisningen, Malmö 
2002, sid. 340 
28 http://www.farsrs.se/portal/page?_pageid=33,258888&_dad=portal&_schema=PORTAL 
080424 kl: 14.10 
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I Sverige finns idag runt 4 200 kvalificerade revisorer. Att vara kvalificerad 
revisor innebär att vara godkänd eller auktoriserad. Revisorer som inte 
uppfyller dessa krav kallas lekmannarevisorer och har inte samma ansvar som 
de kvalificerade revisorerna.29
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3.2 

                                                          

Bakgrund – en förändring 
 
För att uppnå en viss yrkeskompetens, krävs ofta en teoretiskt, akademisk 
utbildningsnivå inom det aktuella området, och därefter långvarig handledning 
av en eller flera mentorer för att kunna tillämpa kunskaperna även i praktiken. 
Detta tillsammans med ett fristående examenskrav kan ge möjligheten till en 
titel och bli auktoriserad.30 Detta gäller i hög grad revisorsyrket som kräver en 
tidsbestämt teoretisk utbildning och dessutom praktik. Normal studietakt för 
den teoretiska utbildningen är tre år för godkännande respektive fem år för 
auktorisation, för att slutligen avlägga skriftlig revisorsexamen hos 
Revisorsnämnden, för att bli godkänd alternativt auktoriserad revisor.31  
 
Viktiga delar att ta med inför examinering är; 

 
• Utbildningens nivå 
• Utbildningens innehåll 
• Kravet på praktisk erfarenhet 
• Vidareutbildning 
• Internationella harmonisering32 
 
 

Inför anställning på revisionsbyråer finns också en alltmer växande önskan från 
byråerna sida att de sökande med fördel bör ha mer praktisk tillämpning av 
yrket innan de avlägger examen. Samtidigt tycker byråerna att utbildningen en 
bra och viktig grund att stå och bygga vidare på.33  
 
Frågan som är alltmer aktuell idag är om kraven för att få avlägga 
revisorsexamen bör förändras. Skall det finnas en möjlighet för blivande 
revisorer att välja om man vill ha en längre praktisk erfarenhet och då istället ha 
en kortare teoretisk utbildning, eller tvärtemot, göra valet att ha en lång, bred 
och omfattande utbildning men med kortare praktisk tillämpning innan man 
avlägger revisorsexamen. Eller om man vill ha möjligheten att ha lika stor 
teoretisk som praktisk utbildning. Huvudsaken att antalet år och timmar i dessa 
olika alternativ alltid adderad ihop och blir samma. 

 
Vidareutbildning och ständig utveckling är viktigt för alla revisorer under hela 
deras yrkesverksamma tid, eftersom lagar, förordningar, samhällskrav, 
företagsmöjligheter och förutsättningar ständigt ändras. Det gäller att vara 
uppdaterad.34 Är det bättre att ha en mer praktisk erfarenhet och sedan ständigt 

 
29 http://www.farsrs.se/portal/page?_pageid=33,62458&_dad=portal&_schema=PORTAL 
080424 kl: 14.25 
30 Marklans B, Historien om historien, Balans nr 6-7, 2007, sid.34 
31 http://www.revisorsnamnden.se/rn/utb_intro.html 080424 kl: 12.35 
32 Markland B, Historien om historien, Balans nr 6-7, 2007, sid.34 
33 Hallin P, vad anser byråerna om revisorernas utbildning, Balans nr 6-7, 2007, sid. 28 
34 Precht E, Problem med grunda kunskaper i redovisning, Balans nr 6-7, 2007, sid 29 
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bygga på denna med vidareutbildningar? Frågan jag ställer mig är; Lär man sig 
bättre genom ”learning-by-doing”?  

 

3.2.1  Utbildningens formella krav i internationell jämförelse 
 
En annan viktig aspekt på kraven för revisorsexamen är att dessa håller 
internationell nivå, då vi är en värld i ständig utveckling med många nya stora 
internationella företag och arbetsmöjligheter världen över. 
Internationaliseringen med utökade internationella kontakter och 
arbetsmöjligheter världen över har bara börjat. Det gäller för våra ekonomiska 
granskare att hålla kraven som ställs internationellt, både när det kommer till 
kunskap och praktisk tillämpning.  
 
Som det ser ut idag krävs någon typ av universitetsutbildning i flertalet av 
Europas länder för att bli revisor. Utbildningen och tidsplanen skiljer sig dock 
mellan länder. Revisorsexamen kräver inte alltid högskolestudier utomlands.35  
 

3.2.2 Önskan om ökade kunskaper i redovisning 
 
Trots alla diskussioner kring avskaffandet av revisionsplikten, ser en framtida 
yrkeskarriär inom revisorsbranschen fortfarande ljus ut. De stora 
revisionsbyråerna Ernst & Young, KPMG, Deloitte samt Öhrlings Price Water 
House Coopers har planer på att göra många nyanställningar de närmaste 
åren.36  
 
Idag har de blivande revisorerna en kandidatexamen på eller en 
magisterexamen. Kandidatexamen är på 120 p och motsvarar en utbildning med 
tre års heltidsstudier. En magisterexamen på 160 p motsvarar en utbildning på 
fyra års heltidsstudier. När man frågar de större byråerna vad de tycker om de 
blivande revisorernas kunskaper, när de är nyutexaminerade från universitet och 
högskolor, blir svaret att de till stor del tycker att studenterna har goda 
teoretiska ämneskunskaper, men det finns en stor avsaknad av utbildning i 
redovisning samt kunskaper i praktiskt redovisningsarbete. Byråerna tycker ofta 
att de nyutexaminerade, blivande revisorerna inte har tillräckliga kunskaper.37  

 
Mittuniversitetet har i sitt nuvarande ekonomiprogram med inriktning på 
redovisning och revision, obligatorisk praktik för ekonomistudenterna på en 
ekonomiavdelning, revisions- eller redovisningsbyrå. Detta för att studenterna 
ska få se hur man arbetar i praktiken, genom att få möjlighet att själva prova på 
och få kontakt med yrkeslivet. Många revisionsbyråer och andra företag ställer 
upp i denna del av utbildningen med färdiga scheman som ekonomistudenterna 
får följa under praktiken. Genom dessa förberedelser får studenterna med sig 
mer praktisk kunskap och erfarenhet i sin utbildning.  Upplägget är att 
ekonomistudenterna har en veckas praktik under sista året i 
kandidatutbildningen och två veckors praktik under magisterutbildningen. 
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35 Precht E, Revisorsexamen kräver inte alltid högskolestudier – utomlands, Balans nr 6-7, 
2007, sid. 30 
36 Halling P, Stort rekryteringsbehov hos storbyråerna, Balans nr 6-7, 2007, sid. 27 
37 Halling P, Vad anser byråerna om revisorernas utbildning, Balans nr 6-7, 2007, sid. 28 

 



 

Ibland har detta system även lett till anställning på företagen där studenterna har 
utfört sin praktik.38  

 

3.2.3 Avskaffandet av revisionsplikten 
 

I Sverige har vi sedan 1983 revisionsplikt för samtliga aktiebolag. Det innebär 
att krav på revision är detsamma för såväl stora som små aktiebolag.39 De 
senaste åren har debatten förts om vi bör avskaffa revisionsplikten eller inte.  
Det finns olika åsikter om de små bolagen är i behov av samma kontroll som de 
stora bolagen. Anledningen är att idag ställs samma omfattande revisionskrav 
på såväl små som stora aktiebolag. Motivet till revisionsplikten var dels för att 
minska den ekonomiska brottsligheten i Sverige och dels för att ägare och 
intressenter i aktiebolagen skulle få ökade kontrollmöjligheter av företagens 
ekonomi.40

 
För att definiera små företag använder vi oss av 10/24-regeln som finns i 
årsredovisningslagen. Små företag är företag med färre än tio anställda och en 
balansomslutning som understigen 24 miljoner kronor per år. Dessa företag 
slipper revision om revisionsplikten avskaffas.41 Men en del små bolag tros 
fortfarande vilja behålla revisionsplikten, eftersom företaget får större 
trovärdighet hos många intressenter om de tillhandahåller en revisor. Speciellt 
när det kommer till bankkontakter och investerare. 42

 
Vid avskaffande av revisionsplikten kommer revisionsbyråerna dock att förlora 
många av sina mindre företag som revisionskunder. De mindre företagen 
kommer fortfarande att behöva en revisor men inte just till revision. Många 
företag behöver den kunskap som revisorn tillhandahåller, men inte behöver 
den kontroll som revisionen innebär.43 Frågan är om dessa bolag behöver en 
revisor som granskar, eller om det skulle räcka att få redovisnings- och 
konsultationshjälp vid behov. 
 
Vid revision är det bland annat bolagens redovisning som granskas. Enligt 
bokföringslagen är alla aktiebolag bokföringsskyldiga samt skyldiga att varje 
räkenskapsår redovisa sin bokföring i en årsredovisning.44 En reviderad 
årsredovisning är en årsredovisning som har granskats av en revisor.  
 
Olika undersökningar, forskningar och framförallt examensarbeten visar att en 
stor konsekvens, som troligen följden av att revisionsplikten avskaffas, är att 
revisorernas yrkesroll kommer att se aningen annorlunda ut i framtiden. Av de 
byråer som idag främst arbetar med revision, kommer många antagligen att 
övergå till ett mer redovisningskoncentrerat arbete och konsultverksamhet, när 
småföretagarna kommer att öka efterfrågan på dessa tjänster.45 Detta skulle 
innebära utökad efterfrågan på konsultationer inom skatter, 
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38 Halling P, Mittuniversitetets ekonomistudenter erbjuds praktik, Balans nr 6-7, 2007, sid. 24 
39 Laghänvisning: ABL kap. 10 §1 
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41 Laghänvisning: ÅRL kap 3 § 8 
42 Halling P, Revisionsplikten lockade till debatt, Balans nr 11, 2005 
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44 Laghänvisning: BFL kap 2 §1 
45 Precht E, Problem med grunda kunskaper i redovisning, Balans nr 6-7, 2007, sid. 29 

 



 

företagsuppbyggande, redovisningsarbete och liknande. Dessa framtida kraven 
på branschen kräver en bredare och mer specialiserad utbildning. Revisorn i sin 
förändrade yrkesroll som framtida konsult kommer antagligen få mycket 
komplexa frågor från organisationer och företag, och revisorn behöver kunskap 
inom flera områden för att kunna besvara frågor.46  
 
Det finns både för- och nackdelar med att avskaffa revisionsplikten. Det som 
säger emot ett avskaffande av revisionsplikten är att den årliga revisionen gör 
att bolagen kvalitetssäkras genom granskning. Risken är att bolagens 
redovisning kommer att försämras utan kontroll och tillförlitligheten kommer 
att gå förlorad utan revisor. Dessutom hjälper revisorn även till vid svårigheter i 
bolagets ekonomiska styrande. Vidare kommer det att bli svårare för 
intressenter att få rättvisande och kontrollerad information från bolagen. Det 
som däremot är en fördel vid ett avskaffande av revisionsplikten är att 
revisionskostnaden försvinner för de små bolagen. Om företaget inte har några 
intressenter behöver det inte heller någon revision som kontrollerar deras 
redovisning. Om revisionsplikten avskaffas kan företagen själva välja tjänst 
efter efterfrågan, exempelvis konsulthjälp eller redovisningshjälp vid behov.   
 
Ett annat problem idag är revisorn och jäv. Det är viktigt att revisorn är 
oberoende i de bolag denne reviderar.  
 

”I fråga om jäv för en revisor skall bestämmelserna i 6 kap. 25 § om jäv 
tillämpas. En revisor som är jävig i ett ärende får inte delta eller närvara vid 
behandlingen av ärendet. Denne får dock vidta åtgärder som någon annan 
inte kan vidta utan olägligt uppskov. Den som känner till en omständighet 
som kan antas utgöra jäv mot honom, skall självmant ge det till känna.”47

 
Från och med 1 januari, 2007, har Sveriges riksdag beslutat om att strängare 
regler för byråjäv. De nya reglerna innebär att revisorn i ett företag, som måste 
ha godkänd revisor med revisorsexamen eller auktoriserad revisor, dessutom  
inte får vara verksam i det företag som hjälper till med bokföringstjänster eller 
medelsförvaltning. Revisorns kollegor får inte heller hjälpa företaget med 
bokföring, bokslut eller upprätta årsredovisning. Revisorn kan dock fortfarande 
lämna råd och förslag till förbättringar till företagets redovisning.48

 
Vid ett avskaffande av revisionsplikten kommer problematiken med jäv med 
stor sannolikt att försvinna. Det innebär att revisionsbyråerna kommer att kunna 
utveckla sitt utbud av tjänster och på så vis satsa mer på redovisning och 
konsultation. Detta innebär att ett avskaffande av revisionsplikten kommer att 
resultera i efterfrågestyrd revision för små bolag. 
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3.3 

                                                          

Krav för att få avlägga revisorsexamen 
 

För att bli godkänd revisor i Sverige idag, krävs att man avlägger en 
revisorsexamen, för godkännande, hos Revisors Nämnden (RN). För att få 
avlägga detta examensprov krävs att man uppfyller både teoretiska och 
praktiska krav.49

 

3.3.1 Teoretiska krav 
 
Den teoretiska utbildning som krävs för att få erlägga revisorsexamen regleras § 
4- § 7 i Revisorslagen (2 001:883) och i förordning (1 995:665) om revisorer.50 
För godkännande krävs att man har en kandidatexamen med företagsekonomi 
som huvudämne, alternativt likvärdig utbildning. Den teoretiska utbildningen 
måste omfatta följande ämnesområden; 
 

• Räkenskaps och förvaltningsrevision 
• Räkenskapsanalys 
• Extern redovisning 
• Koncernredovisning 
• Intern redovisning och ekonomistyrning 
• Intern revision och kontroll 
• Normer för upprättande av års- och koncernredovisning samt normer för 

metoder för värdering av balansposter och beräkning av resultatposter. 
• Rättsliga och yrkesmässiga normer för lagstadgad revision och för dem 

som utfört sådan revision 
• Associationsrätt 
• Lagstiftning om konkurs, obestånd samt förmögenhetsbrott 
• Beskattningsrätt 
• Civil- och handelsrätt 
• Arbetsrätt och lagstiftning om social trygghet 
• Informations- och databehandling 
• Organisationslära 
• Nationalekonomi 
• Matematik och statistik 
• Grundläggande principer för finansiering 51 
 

För att uppnå dessa teoretiska krav rekommenderas nedanstående alternativt 
likvärdig utbildning enligt Revisorsnämndens föreskrifter om utbildning och 
prov (RNFS 1 996:1).  
 
De teoretiska behörighetskraven ges i § 2- § 5; 
 

 
49 http://www.revisorsnämnden.se/rn/utb_intro.html 080429 kl:11.45 
50 http://www.farsrs.se/portal/page?_pageid=33,46431&_dad=portal&_schema=PORTAL 
080429 kl: 12.30 
51 http://www.riksdagen.se/webbnav/index.aspx?nid=3911&bet=1995:665 080429 kl: 13.30 
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Utbildningen från svenskt universitet eller högskola skall omfatta en 
kandidatexamen på 120 poäng. Ämnen som måste ingå i denna examen är 
företagsekonomi, juridik, informations- och databehandling, nationalekonomi, 
matematik samt statistik. Minst 110 av dessa poäng måste ha fördelning och 
inriktning enligt bestämmelser i § 3, i Revisorsnämndens föreskrifter om 
utbildning och prov;52

 
”Företagsekonomi (minst 60 poäng) 
   
Minst 60 poäng skall ha studerats i ämnet företagsekonomi. Studierna skall innefatta 
ekonomisk teori och metod. Särskild avseende skall fästas vid studier i redovisning, 
koncernredovisning, revision, finansiering, ekonomistyrning och organisationslära. 

 
Juridik (minst 30 poäng) 

 
Minst 30 poäng skall ha studerats i ämnet juridik. Studierna skall innefatta kunskap om 
rättssystemets struktur, juridisk metod samt materiell rätt med betydelse för 
revisionsverksamhet. Både handelsrätt och beskattningsrätt skall ingå i studierna. 
Handelsrätten skall omfatta minst 20 av de 30 poängen. Särskild avseende skall fästas vid 
associationsrätt, lagstiftning om konkurs, obestånd och förmögenhetsbrott. Studier i 
beskattningsrätt skall omfatta minst 10 poäng. Särskild avseende studier i 
inkomstbeskattning av företag, skatter och avgifter med anknytning till företag, främst 
gäller det mervärdesskatt och arbetsgivaravgifter. 

 
Övriga obligatoriska ämnen 
 
 (Informations- och databehandling, nationalekonomi, matematik och statistik). Dessa 
ämnen måste samtliga studeras. De får studeras integrerade i andra ämnen men då måste 
intyg om innehåll och omfattning lämnas till studieanordnaren. 

 
Kandidatuppsats 

 
En uppsats med valfritt ämne på nivån över 40 poäng skall ingå.”  

 

3.3.2 Praktiska krav 
 

Den praktiska utbildning som krävs för att få erlägga revisorsexamen regleras i 
Revisorslagen (2 001:883) och i § 6- § 9 i förordning (1 995:665) om revisorer. 
Den blivande revisorn måste ha genomgått en praktisk utbildning på minst tre 
år, som speciellt skall innefatta timmar av praktiskt arbete med revision av 
årsbokslut och koncernbokslut alternativt revision av likvärdiga 
redovisningshandlingar.53

 
Den praktiska utbildningen som måste omfatta minst tre år skall motsvara minst 
tre års heltidsarbete, vilket innefattar minst 1600 arbetstimmar per år. Dessa  
måste omfatta minst 1500 timmars revision, där huvuddelen skall behandla 
revision av aktiebolag. Utbildningen skall följa ett utbildningsprogram som ger 
praktiskerfarenhet och bidrar till utveckling av teoretisk kunskap om revision 
och dess relevanta arbetsuppgifter. Utbildningen måste även vara allsidig, den 
skall ge bred kunskap om revision i olika branscher. Den blivande revisorn 
skall lära sig arbetet med planering, utförande och rapporterande av 
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revisionsuppdrag. En del av utbildningen måste avse kvalificerade utredningar. 
Viktigt är att lägga fokus vid revisorns bedömningar, slutsatser och de etiska 
regler som måste tas med i beräkningen vid revisionsarbetet.54   
 
Minst två år av den praktiska utbildningen skall ha utförts i en stat inom det 
Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES). De länder som tillhör EES är 
alla länder som tillhör EU men även de EFTA anslutna staterna vilka innefattar; 
Island, Norge och Liechtenstein.55 Det praktiska arbetet måste ske under 
handledning av minst en godkänd eller auktoriserad revisor alternativt av en 
annan fysisk person som enligt lag får utföra lagstadgad revision inom detta 
område och som Revisorsnämnden finner lämplig som handledare. 56  

 

3.3.3 Revisorsnämndens revisorsexamen – provet 
 

För att bli godkänd revisor krävs att man först uppfyller de teoretiska och 
praktiska krav som ställs, sedan avlägger revisorsexamen hos Revisorsnämnden 
med godkänt resultat. Revisorsexamen är till för att säkerhetsställa att revisorn 
har tillräckliga teoretiska kunskaper för att kunna utföra lagstadgad revision 
samt förmåga att i praktiken tillämpa dessa kunskaper i revisionsarbetet. Detta 
för att kunna säkerställa att den revisionsverksamhet som bedrivs i landet är av 
hög kvalitet samt att den uppfyller de etiska kraven.57

 
Provet testar förmågan att praktiskt tillämpa kunskaper med uppgifter som 
påminner om situationer som en revisor kan ställas inför. I uppgifterna 
integreras ofta flera olika ämnesområden. Ämnesområdena som tas med, väljs 
med beaktande av kraven på teoretisk utbildning för revisorsexamen. 58

 
Provens ämnesområden är i första hand:  
 

• Revision 
• Redovisning 
• Revisorsrollen  
• Handelsrätt  
• Beskattningsrätt  
• Informationsteknik  

 
Andra ämnesområden som också kan förekomma: 
 

• Ekonomisk analys 
• Företagsvärdering  
• Finansiering  
• Nationalekonomi  
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När man genomgått provet för revisorsexamen med godkänt resultat, får man 
möjlighet att söka godkännande som revisor. I och med att man beviljas 
godkännande, blir man registrerad som godkänd revisor. Handläggandet för 
godkännande tar två månader.59
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3.4 

                                                          

Krav för att få avlägga högre revisorsexamen 
 

För att få avlägga prov om högre revisorsexamen hos Revisorsnämnden i 
Sverige idag krävs att sökanden har genomgått viss teoretisk och praktisk 
utbildning, samt att sökanden avlägger prov för revisorsexamen med godkänt 
resultat, alternativt avlägger prov för revisorsexamen i samband med prov för 
högre revisorsexamen. En auktoriserad revisor har godkänt resultat på provet 
för högre revisorsexamen.60

 

3.4.1 Teoretiska krav 
 
Den teoretiska utbildning som krävs för att få avlägga högre revisorsexamen är 
en utbildning vid svenskt universitet eller högskola som omfattar minst 160 
poäng. Av dessa skall 120 poäng ha den fördelning mellan ämnen som anges 
som krav för godkännande. Övriga tillkommande 40 poäng får fördelas inom 
valfria ämnesområden.61 Alternativt kan sökanden ha genomgått motsvarande 
utbildning.62

 

3.4.2 Praktiska krav 
 
Den praktiska utbildning som krävs för att få erlägga högre revisorsexamen 
regleras i Revisorslagen § 6 (2 001:883) och i § 6- § 9 och § 12 - § 13 i 
förordning (1 995:665) om revisorer. Den blivande revisorn måste ha 
genomgått en praktisk utbildning på minst fem år och under tre av dessa uppnår 
de krav som ställs för godkännande. De bolag som revideras måste vid högre 
revisorsexamen även innefatta kvalificerat revisionsarbete med företag som på 
grund av sin storlek eller på grund av annan anledning är svåra att revidera. Den 
praktiska utbildningen måste under minst tre och ett halvt år ha fullgjorts i en 
stat inom EES under handledning av en godkänd eller auktoriserad revisor eller 
annan fysisk person som får utföra lagstadgad revision inom det området.63    
 
De två sista åren av den praktiska utbildningen skall omfatta minst 1000 timmar 
arbete med revision, varav minst 500 av dessa timmar skall omfatta kvalificerat 
revisionsarvode med väsentligt stora eller komplicerade bolag som är svåra att 
revidera.64  

 
59 http://www.revisorsnamnden.se/rn/utb_intro/efter_examen.html 080429 kl: 18.10 
60 http://www.revisorsnamnden.se/rn/showdocument/documents/foreskrifter/96_1.pdf 080429 
kl: 18.30 
61 http://www.revisorsnamnden.se/rn/showdocument/documents/foreskrifter/96_1.pdf 080429 
kl:19.10 
62 http://www.riksdagen.se/webbnav/index.aspx?nid=3911&bet=1995:665 080430 kl: 09.00 
63 http://www.riksdagen.se/webbnav/index.aspx?nid=3911&bet=1995:665 080430 kl:10.10 
64 http://www.revisorsnamnden.se/rn/showdocument/documents/foreskrifter/96_1.pdf 080430 
kl: 11.15 
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3.4.3 Revisorsnämndens högre revisorsexamen – provet 
 
Man blir auktoriserad revisor när man avlagt prov om högre revisorsexamen 
hos Revisorsnämnden, samt klarat detta prov med godkänt resultat. 
Tillsammans med avklarat prov samt ovan nämnda teoretiska och praktiska 
utbildning, skall revisorn i fråga ha tillräcklig såväl teoretisk kunskap som 
praktisk tillämpning av revisorsyrket i större och mer svårreviderade företag.65
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3.5 

                                                          

Högskole – och universitetsutbildning i ekonomi 
 
För en blivande revisor finns det två alternativa vägar för att få den teoretiska 
bakgrund som krävs. Antingen ekonomiprogrammet på universitet eller 
högskola med inriktning på redovisning och revision eller fristående kurser 
enligt Revisorsnämndens krav. De flesta universitet och högskolor i Sverige 
tillhandahåller ett ekonomiprogram med inriktning redovisning och revision. 
Dessa kurser uppfyller oftast Revisorsnämndens teoretiska krav för att få skriva 
revisorsexamen och högre revisorsexamen för auktorisation. Alternativet är att 
följa de krav som Revisorsnämnden har och läsa fristående kurser som 
tillsammans uppfyller dessa krav. Denna uppsats utgår från 
ekonomiutbildningen vid Stockholms universitet.  
 

3.5.1 Civilekonomprogrammet 
 
Våren 2007 gjordes den sista antagningen av studenter till ekonomlinjen vid 
Stockholms universitet. Den nuvarande, omgjorda ekonomiutbildningen vid 
Stockholms universitet kallas för civilekonomprogrammet. Denna utbildning 
ger studenten en så kallad civilekonomexamen, vilken är en helt ny 
yrkesexamen som inrättades under hösten 2007. För att kunna uppnå denna 
examen måste vissa specifika kurser ingå. Väljer man inriktning redovisning, så 
uppfyller dessa kurser idag de teoretiska kraven att bli revisor.66  
 
De likheter som finns mellan civilekonomexamen och ekonomie 
magisterexamen är att de båda ska omfatta totalt 240 hp, huvudämnet kan vara 
antingen företagsekonomi eller nationalekonomi och ska uppgå till minst 120 
hp. HP är den nya poängberäkningen där en veckas studier motsvarar 1,5hp 
iställlet för den föregående där en veckas studier gav 1p. Den stora skillnaden 
mellan civilekonomexamen och ekonomi magisterexamen är att en 
civilekonomexamen innehåller ett avslutande examensarbete om 30 hp.67 I 
uppsatsens första bilaga (Bilaga 1) finns en mer detaljerad beskrivning av 
civilekonomprogrammet vid Stockholms universitet med upplägg och mål. 
Informationen visar att dagens ekonomiutbildning är bred och ger en grund för 
både ekonomiska aspekter och kritiskt tänkande. Min fråga som jag vill ha 
besvarad med detta arbete är hur och vilken typ av formell förändring som 

 
65 http://www.revisorsnamnden.se/rn/utb_intro.html 080430 kl: 11.45 
66 http://www.fek.su.se/ 080430 kl:12.00 
67 http://www.fek.su.se/ 080430 kl:12.08 
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skulle kunna ge en blivande revisor en bättre grund att stå på än dagens 
ekonomiutbildning. 
  

3.5.2 Bolognaprocessen 
 

För att öka möjligheten att jämföra betyg och utbildningar internationellt samt 
för att underlätta rörlighet och anställningsbarhet i Europa genomförs en reform 
av den högre utbildningen i Sverige. Detta innebär att kurser och 
utbildningsprogram anpassas till Bolognaprocessen. Förändringarna vid 
Stockholms universitet genomförs under läsåret 2007/08 och beräknas vara 
klara den första juli 2008. 

Denna anpassning påverkar utbildningarna på flera sätt. Alla kurser och 
program placeras in i tre olika nivåer; 

• grundnivå 
• avancerad nivå  
• forskarnivå  

Dessutom införs ett nytt poängsystem och även en ny sjugradig betygskala. 
Antalet examina, samt villkoren för att ta examen förändras också. 
Bolognaprocessen har fastställts generellt för Sveriges lärosäten men vissa 
lokala föreskrifter för Stockholms universitet har beslutats av dess rektor.68

Bolognaprocessen kan påverka den framtida kravprofilen för revisorernas 
teoretiska utbildning. Bolognaprocessen kan i samband med den nya 
yrkesexamen förändra kravprofilen så att man i framtiden kommer kräva på 
fem års teoretisk utbildning för att bli auktoriserad revisor. Mer detaljerad 
beskrivning om vad Bolognaprocessen innebär finns i Bilaga 2.  
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4 Empiri 
 
I detta kapitel presenteras utfallet av undersökningen, d v s svaren från 
respondenterna. Sedan följer en sammanställd presentation av respondenternas 
svar, för att påvisa likheter och skillnader i deras svar.  
  
 

4.1 Tillvägagångssätt 
 
Nedan följer en kortare introduktion hur intervjuerna med Benny Wedberg och 
Bengt Skough genomfördes. 
 

4.1.1 Benny Wedberg, SRF Servicebyrå  
 
Första kontakten var egentligen Mats Dahlberg, föregående VD på SRF, som 
vidarebefordrade mig till Benny Wedberg, som är nytillsatt VD på SRF. Första 
kontakt med Benny var via ett email där examensarbete och jag presenterades. 
 
Steg två var att ringa Benny Wedberg och förklara syftet och målsättningen 
med uppsatsen. Därefter skickades åter ett email, denna gång med en bilaga 
med frågeställningar (Bilaga3). Endast två dagar senare återkom Benny 
Wedberg och intervjun utfördes i lite mer än en halvtimma över telefon. 
Intervjun skedde över telefon eftersom Benny Wedberg arbetar i Falun och 
examensarbete skrivs ifrån Stockholm. Benny Wedberg var alltid tillgänglig, 
lätt nådd och hjälpsam vilket verkligen underlättade arbetet. 
 
Intervjun var mycket givande eftersom Benny Wedberg var intresserad både av 
ämnet och arbetet med uppsatsen. När det kom till branschens förändring och 
framtid så var det inga problem med frågorna och resultatet blev mycket och 
nyttig information. När det däremot mer specifikt gällde revisorsexamen så 
kände Benny Wedberg att han inte riktigt hade tillräcklig kunskap för att 
besvara dessa frågor. Benny rekommenderade mig att tala med representanter 
från FAR SRS för att få mer information om själva revisorsexamen. 
 

4.1.2 Bengt Skough, FARSRS 
 
Föörsta kontakt var egentligen med Dan Brännström som är generalsekreterare i 
FAR SRS. Han rekommenderade Bengt Skough som är verksam inom samma 
organisation.  
 
Första kontakt med Bengt Skough var i ett email där examensarbetet 
presenterades. Sedan kontaktades Bengt via telefon. Han informerades om 
målet med uppsatsen och på vilket sätt hans hjälp och synpunkter behövdes, 
både personliga och enligt branschorganisationen.  

 



 

 
Kontakten skedde löpande via telefon och själva intervjuerna fördes över 
telefon vid två olika tillfällen, dessa på sammanlagt lite mer än en timme. Bengt 
var både hjälpsam och tillgänglig. Hade han inte tid, tog han sig tid någon dag 
senare istället. 
 
Själva intervjun var strukturerad på samma sätt som intervjun med Benny 
Wedberg, genom uppsatta frågeställningar som diskuterades. Bengt var 
hjälpsam och svarade och analyserade så gott han kunde kring de olika 
frågeställningarna. Självklart uppstår svårigheter när man ska uttala sig om hur 
man tror att framtiden kan komma att se ut, när man inte kan ha några garantier 
för vad som händer. Den insamlade informationen var mer än tillräcklig för att 
kunna analysera uppsatsens frågeställningar.  
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4.2 

4.3 

Genomförandet av intervjuerna   
 
Intervjuerna skedde via telefon. Uppsatsens hypoteser och frågeställningar 
mailades några dagar innan själva intervjun gjordes. På så sätt fick 
respondenterna möjlighet att sätta sig in i vilka ämnen som skulle diskuteras 
samtidigt och få chans att reflektera över dem. Vid intervjutillfället gicks 
frågorna igenom löpande och diskuterades ur flera perspektiv och synvinklar.  
 
Det var få störningar under intervjuerna. En störning uppstod var vid intervjun 
med Bengt Skough, eftersom hans mobilteckning var dålig att intervjun ständigt 
avbröts. Det problemet löste vi med att skjuta upp intervjun till nästkommande 
måndag, när han åter var på plats på kontoret. 
 
Båda respondenterna har varit hjälpsamma och verkligen försökt sätta sig in i 
och diskutera kring uppsatsens frågeställningar. I de fall då endast kortare svar 
gavs så fanns det alltid möjlighet att ställa relevanta följdfrågor. 
 
Båda respondenterna tar sig tid att besvara frågorna. För Bengt Skough är 
frågeställningarna mer intressanta och relevanta eftersom han jobbar med 
revisionsfrågor. Benny Wedberg däremot ser det mesta ur 
redovisningskonsulternas perspektiv, vilket gör hans och SRFs åsikter är mer 
intressanta denna uppsats än för honom. Han visar revisorernas framtid ur flera 
intressenters perspektiv, eftersom redovisningskonsulterna och revisorerna i 
framtiden kommer arbeta med konkurrerande verksamhet i och med 
avskaffandet av revisorsplikten.   
 

Bearbetning av intervjuerna 
 
Under intervjuerna skrevs det som sades ner tillsammans med diverse 
stolppunkter. Efter intervjun skrevs ett utkast i datorn för att få ner grunderna 
och reflektionerna medan informationen fortfarande var färsk. Detta gjordes 
även för att eliminera eventuella fel. Sammanställning av vad som framkommit 
på intervjuerna mailades till respondenterna, så att de skulle kontrollera att allt 
kom rätt i sitt sammanhang och även för att undvika eventuella missförstånd. 
Detta ökar validiteten i både undersökningen och avläsningen av resultatet. 

 



 

 
Intervjuerna gicks igenom för att ställa upp informationen för att dra en röd tråd 
igenom empirin med anknytning till den redan presenterade teorin. 
 
Respondenterna svar presenteras tillsammans för att kunna strukturera svaren 
och resultatet. Detta gör det extra intressant att kunna dra paralleller i likheter 
och skillnader i deras syn på motiven till en förändring och framtiden. 
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4.4 Bakgrund/Motiv till förändring 
 
Här presenteras respondenternas åsikter om och reflektioner till motiven, och 
bakgrunden till en förändring. De sammanställs för att få en helhetsbedömning 
av respondenternas åsikter i de olika frågeställningarna. De två respondenterna 
representerar två olika perspektiv. Den ena, från SRF, pratar ur ett perspektiv 
för redovisningskonsulterna och den andra, från FAR SRS, talar i sin tur ur 
revisorernas perspektiv. 
 
Då Benny Wedberg, redan vid intervjuns start, påpekade att han kände att han 
hade för lite kunskaper om revisorers utveckling för att fullt ut kunna svara på 
alla frågeställningar som skickats över till honom en vecka tidigare, 
fokuserades i stället på branschens utveckling och dessa motiv som även de 
förändrar förutsättningar för blivande revisorer.  Benny Wedberg ville fokusera 
på redovisningsdelen, och den är till stor del relevant eftersom 
redovisningskonsulterna och revisorerna blir mer konkurrenter i framtiden. 

Bengt Skough menar att revisorsbranschen är under utveckling framförallt 
beroende på avskaffandet av revisorsplikten, där målet är att införa förenklingar 
för mindre företag. Detta avskaffande av revisorsplikten kommer att ge 
marknaden större eget ansvar, då revisorn inte längre är lagstadgad för många 
företag.  

Benny Wedberg tycker att revisions och redovisningsbranschens största 
förändring just nu är avskaffandet av revisionsplikten. SRF är positiva till 
avskaffandet av revisionsplikten. Benny påpekar att SRF är positiva till själva 
revisionsarbetet och tycker att det fyller en viktig funktion, men vänder sig 
emot tvånget. SRF tycker att revision skall vara ett frivilligt val för 
aktiebolagen i Sverige. Avskaffandet av revisorsplikten skulle innebära att hela 
96 % av Sveriges företag enligt lag inte skulle behöva revisor. Motiven bakom 
detta avskaffande är kostnader för företagen och målet är att företagens 
administrativa börda skall minska med 25 %. 
 
Benny Wedberg påpekar dock att även om trenden i dagens samhälle är att 
minska de administrativa bördorna och kostnaderna, inte alltid resulterar i det  
man tänkt. En förenkling på pappret blir inte alltid en förenkling i 
verkligenheten. Benny Wedberg menar att marknaden, såsom kreditinstitutioner 
och banker, troligen kommer att efterfråga att företagen de samarbetar med har 
en godkänd eller auktoriserad revisor som skriver under revisionsberättelsen i 
deras årsredovisning. Även bolag med splittrad ledarbild, där ägarna inte är 

 



 

insatta i verksamheten fullt ut, kommer att efterfråga en revisor, alternativt en 
auktoriserad redovisningskonsult, tror Benny Wedberg.   

Bengt menar i sin tur att den totala utbildningstiden som idag ligger på teoretisk 
utbildning på minst 3år för godkännande och 4 år för auktorisation samt den 
praktiska utbildningen på 3år för godkännande och 5år för auktorisation inte 
kommer att ändras nämnvärt de närmaste åren. Han tror inte att de teoretiska 
kraven kommer att ändras, däremot kommer en anpassning ske till det nya 
Bolognasystemet. Sammanlagt kommer utbildningen för revisorer att vara på 
åtta år, där man antingen gör en teoretisk utbildning på 3 år och en praktisk 
utbildning på 5år. Det andra alternativet är att man går en teoretisk utbildning 
på 5 år och en praktisk utbildning på 3 år. Bengt menar på att de blivande 
revisorer som vill arbeta med större börsnoterade bolag bör välja en femårig 
teoretisk utbildning.  

Bengt Skough tror också att om det endast finns en revisorskategori, och att 
man fick välja mellan en teoretisk utbildning på tre år alternativt en på fem år, 
och istället ha en kortare alternativt längre praktisk utbildning, så skulle troligen 
majoriteten av studenterna välja en kortare teoretisk utbildning för att komma ut 
på arbetsmarknaden och börja arbeta praktiskt. Detta eftersom de får chans att 
tjäna pengar fortare och slipper delar av studielån och dylikt. De blivande 
revisorer som vill arbeta med stora börsnoterade bolag, kommer dock sannolikt 
ta en teoretisk utbildning på 5år.  
 

De brister som Bengt väljer att ta upp är bristerna i kunskaperna i redovisning. 
Han menar att det skulle vara önskvärt med en bredare praktisk utbildning utan 
att för den skullen ta av den teoretiska. Han menar då att det kan vara svårt att 
åtgärda då man lär sig redovisning bäst genom praktiskt lärande, och att 
universitetsutbildningen idag framförallt lägger en teoretisk grund att bygga 
vidare på. Han menar att teorin är endast en förutbildning där man skall lära sig 
grunden av revisionsarbete och praktiskt arbete för revisorer. Han påpekar dock 
att han saknar vissa kunskaper i dessa områden i dagens 
universitetsutbildningar i Sverige. Han tycker att det skulle vara nyttigt att ta 
med även Samlingsvolymen del 2 i undervisningen, för att öka 
ekonomistudenternas kunskaper under inlärningen. 

Bengt drar paralleller till det faktum att många högskolor och universitet fick 
kritik sommaren 2007, för att deras utbildning i redovisning inte var tillräckligt 
bra, detta på grund av att resultatet blev att redovisningskompetensen hos 
studenterna inte var tillräcklig. 

Bengt poängterar också att hans personliga åsikt är att han tycker att 
revisorsutbildningen och kraven som ställs idag är bra. Han menar att den 
praktiska utbildningen är en mycket viktig del. En personlig kommentar som 
kom upp var även att han tycker att det skulle vara önskvärt med en tydligare 
bild av revisorers yrke, uppgifter och faktiska arbete redan i den teoretiska 
grundutbildningen. 

När det kommer till revisorsbranschen i internationell jämförelse, med 
kommande förändringar har vare sig Benny Wedberg eller Bengt Skough så 
mycket att tillägga. Enligt Bengt Skough beror förändringarna på att det är 
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andra strukturer inom revisorsbranschen i olika länder. Han menar att när vi 
anpassar vårt utbildningssystem till Bolognaprocessen så är det en 
internationalisering i sig. När det däremot kommer till revisorer som byter 
arbetsplats mellan länder inom de stora revisionsbyråerna så är det ingen 
internationalisering som krävs. Detta för att de arbetar utefter en global 
revisionsmetodik som är identisk world wide, skillnaden är att koncernspråket 
blir engelska.  
 
Bennys Wedbergs personliga åsikt om hur utvecklingen för 
redovisningskonsulter och revisorer kommer att påverka revisorsexamen, är att 
revisorernas arbetsuppgifter troligen ser annorlunda ut när revisionsplikten 
avskaffas.  Arbetsuppgifterna kommer att vara mer inriktade på redovisning och 
rådgivning samtidigt som jävsproblematiken försvinner.  
 
Avslutningsvis i denna del av intervjun säger Benny Wedberg att SRF är 
positiva till alla förändringar som innebär förenklingar att driva företag. Även 
om det bidrar till stora förändringar inom revisionsyrket och ökar konkurrensen 
mellan revisorer och redovisningskonsulter. 
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4.5 Framtiden 
 
Här presenteras respondenternas åsikter och reflektioner till hur framtiden i 
branschen kommer att se ut, och hur kravprofilen för revisorer kan komma att 
se ut beroende på hur revisorsrollen förändras p g a utvecklingen inom 
revisorsbranschen. 
 
I samband med revisionspliktens avskaffande tror Benny att färre studenter 
kommer att välja revision som ett framtida yrke då färre revisorer troligen 
kommer att efterfrågas på marknaden. De flesta studenter som söker sig till 
revisionsbyråer och organisationer kommer istället ha redovisning och 
ekonomisk rådgivning som arbetsuppgifter.  
 
Bengt Skough utgår även han till största delen om reflektioner inför framtiden, 
kring förändringarna i och med avskaffandet av revisorsplikten. Detta innebär 
att revisorsbranschen till största del kommer att handla om efterfrågestyrd 
revision. Detta kommer även med stor sannolikhet att ändra de krav som 
marknaden kommer att ställa på revisorer. Marknadens krav kommer 
exempelvis antagligen se annorlunda ut än de traditionella. Detta kan kräva 
någon typ av vidareutbildning för revisorer och förändringar av vilka tjänster de 
tillhandahåller.   
 
Bengt menar på att genom att en efterfrågestyrd revision blir aktuell kommer 
det även att bli aktuellt med utökade sälj- och marknadskunskaper hos 
revisorerna. Detta kan komma att innebära att det skulle behövas ytterligare 
vidareutbildning samt mer inriktning även på management, sälj- och 
marknadsföring i den teoretiska utbildningen. Det handlar om att kunna anpassa 
de teoretiska kraven efter Bologna, men också efter branschens efterfrågan på 
kunskaper hos revisorer. Bengt menar på att en stor del av denna utbildning 
kommer att tillhandahållas internt men att förkunskaper kan vara meriterande. 
 

 



 

Benny Wedberg tror att den framtida kravprofilen för revisorer och 
redovisningskonsulter kommer att se aningen olik ut i jämförelse med dagens. 
Det kommer att finnas en ökad efterfrågan på mer kompetens hos såväl 
revisorer som redovisningskonsulter. Enligt Benny kommer troligen 
antagningskraven för redovisningskonsulter höjas, likaså kommer den 
teoretiska plattformen för att bli auktoriserad redovisningskonsult. När det 
kommer till revisorernas framtida kravprofil tror Benny Wedberg att kraven kan 
komma att höjas, då de börsnoterade företag som måste ha revisor ställer nya 
och högre krav på revisorsrollen. 
 
Då revisionstjänsten kommer att formas efter efterfrågestyrd revision, det vill 
säga bli ett valfritt beställningsuppdrag tror Bengt att det fortfarande kommer 
att efterfrågas av företag. Då det kommer att fungera i bestyrkande syfte för 
tredjepart. Detta innebär exempelvis vid låntagande och dylikt att det finns en 
påskriven bestyrkande handling som styrker bolagets likviditet och soliditet.  
 
När det kommer till revisorsexamen och förändringar i de formella kraven gör 
Benny Wedberg en liknelse med sin egen utbildning och erfarenhet. Det uppstår 
ofta ett glapp mellan teorin och praktiken. Han har själv direkt från universitetet 
ut i arbetslivet. Det praktiska arbetet är det tillfället då man verkligen lär sig hur 
det fungerar, det behövs dock även teoretiska kunskaper, säger han. Det är först 
när arbetet utförs praktiskt genom problemlösning på plats som man förstår 
teorierna ordentligt. Benny Wedberg tycker att revisorerna måste ha minst lika 
lång praktiskt utbildning som idag, för att få avlägga revisorsexamen. 
 
För att få utreda en revision bör varken de teoretiska eller praktiska kraven 
minska för revisorns framtida kravprofil, menar Bengt Skough. Men samtidigt 
är det viktigt att komma ifrån den traditionella revisorsrollen och bli mycket 
mer pro-aktiv än tidigare. Ledarskapsutveckling och affärsutbildning i 
kombination med kunskap och förmågan att kunna marknadsföra yrket kommer 
vara A och O för att lyckas, menar Bengt Skough. 
 

Avslutningsvis vill Benny Wedberg poängtera att trots alla förändringar som 
revisionspliktens avskaffande innebär så är han för ett avskaffande. Med 
Sveriges idag ca 1 miljon befintliga företag är det hela 70 % som inte behöver 
revisor, detta innefattar egna näringsidkare, handelsbolag m fl Denna 
infallsvinkel har kommit bort i debatten, tycker Benny Wedberg. De företagare 
som har oärliga avsikter kommer att göra oärliga ekonomiska affärer med eller 
utan revisionsplikt. Han tror inte att risken är större i ett aktiebolag än i någon 
annan bolagsform.  

När det kommer till revisorns framtida kravprofil menar Bengt att för att få 
utföra revision bör varken de teoretiska eller praktiska kraven minska. 
Poängräkningen däremot kommer att gå över helt till Bolognaprocessen, för att 
vi internationellt skall kunna tillgodogöra vår utbildning då det kommer att vara 
samma system över gränserna. Viktigt gällande den nya kravprofil som 
marknaden kommer att ställa på revisorer är att det gäller att utveckla revisorn 
ifrån den traditionella revisorsrollen. Den nya kommer att bli mer proaktiv än 
tidigare. Ledarskapsutveckling och affärsutbildning i kombination med kunskap 
och förmågan att kunna marknadsföra yrket kommer vara A och O för att 
lyckas menar Bengt.  
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Bengt Wedberg i sin tur avslutar genom att återigen påpeka att han tror att 
framtiden kommer att ha endast en revisorsgradering, endast en kategori, 
nämligen den auktoriserade revisorn. 
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5 Analys och egna reflektioner 

 
I detta kapitel sammanställs och sammankopplas det presenterade resultatet 
från den empiriska undersökningen med den lägesrapport som ligger till grund 
för undersökningen. Problemfrågeställningen analyseras med tillägg av egna 
tankar och reflektioner.. 
  
 

5.1 Sammanfattande tankegång från undersökningen 
 
Målet med i undersökningen var att få med tankar och reflektioner och samt 
framtidssyner på revisorsrollen. Vilka motiv som ligger till grund för en 
förändring och vad branschorganisationerna SRF och FAR SRS tror om 
framtidens kravprofil för revisorer. Diskussionerna med de båda respondenter 
har varit mycket intressanta. Båda diskuterade mycket kring revisorspliktens 
avskaffande vilket är den största förändringen för revisorsbranschen inom den 
närmaste framtiden och därmed även den viktigaste grundstenen till kommande 
förändringar. 
 
Nedan kommer en mer ingående analys av resultatet. Den är indelad i två 
underrubriker. Den första är bakomliggande motiv och förändringar. Där 
presenteras jämförelse mellan vilka förändringar som är aktuella och vad dessa 
kan komma att leda till för revisorerna och vilka förväntningar 
branschorganisationerna har. Den sista ger en presentation av vad som sannolikt 
väntar i framtiden i revisorsbranschen och hur kravprofilen kan komma att se 
ut. 
 

5.1.1 Bakomliggande motiv och förväntningar 
 
I lägesbeskrivningen presenterades en detaljerad bild över dagens  
revisorsutbildningen, med krav på såväl teoretisk och praktisk utbildning. Idag 
finns även tre olika revisorsgraderingar. När respondenterna diskuterar hur 
framtiden kan komma att se ut för revisorer menar både Benny Wedberg och 
Bengt Skough att kraven för revisorer inte kommer att sänkas, däremot kommer 
de med stor sannolikhet komma att höjas i och med att revisorsplikten 
avskaffas. I framtiden finns troligen endast en revisorsgradering. Det blir en 
efterfrågestyrd revision och kraven på revisorer kommer sannolikt att öka.  
 
I lägesbeskrivningen togs även revisorsutbildningen i internationell jämförelse 
upp. Det som kom fram där var att det i de flesta fall krävs någon typ av 
universitetsutbildning för att bli revisor. För att bli internationellt 
konkurrenskraftiga har Sverige gjort om sin universitetsutbildning genom att 
anpassa dem till Bolognaprocessen.  

 



 

 
Ett resultat med avskaffandet av revisionsplikten är att revisorernas roll 
kommer att se annorlunda ut med mer konsultverksamhet och redovisning. 
Benny Wedberg påvisar att SRF är positiv till ett avskaffande av 
revisionsplikten vilket inte är så konstigt med tanke på att 
redovisningskonsulterna då kommer få en god chans att ta över många företag 
som kunder. Dessa företag har idag revisorer, men kommer efter avskaffandet 
istället välja redovisning.  
 
Både Benny Wedberg och Bengt Skough menar att det fortfarande kommer att 
efterfrågas någon typ av kontroll av företagens räkenskaper gentemot tredje 
part. Båda poängterar att kraven på redovisningskonsulter kommer att öka, och 
därmed kommer dessa efterfrågas mer än de revisorer som har den traditionella 
revisorsrollen idag. Detta gör att färre kommer att välja revisorns roll och 
revisorerna kommer då istället få gå över till mer konsultverksamhet och 
redovisning. De företag som däremot måste ha revisor eller frivilligt kommer 
att välja revisor, kommer troligen efterfråga djupgående kunskap. 
  
Enligt den teoretiska delen av undersökning framkom att många byråer saknar 
mest hos nyutexaminerade studenter är kunskaper i praktisk redovisning. I den 
empiriska undersökning var både Bengt Skough och Benny Wedberg noga med 
att påpeka hur viktig den praktiska delen av revisorsutbildningen är. Benny 
Wedberg menar exempelvis att det lätt blir ett glapp mellan teori och praktik. 
Att man lär sig på riktigt först när man utför det praktiskt.  
 
Bengt Skough menar att när revisorsplikten avskaffas och andra förändringar 
sker i branschen så kommer revisorsutbildningens krav i sig inte kommer att 
ändras, men däremot anpassas till den nya Bolognaprocessen. Det kan komma 
att innebära att man antingen gör en teoretisk utbildning på tre alternativt fem 
år. Efter detta gör man resterande tid en praktisk utbildning. Bengt Skough 
menar att han har svårt att se hur någon skulle vilja göra en teoretisk utbildning 
på fem år när man kan komma ut och arbeta redan efter tre. Speciellt om det i 
framtiden endast kommer att finnas en revisorsgradering. Den enda 
motivationen som Bengt Skough kan se, för en femårig utbildning för de 
ekonomistudenter som vill söka sig till revisorsyrket, är om det skulle fortsätta 
att finnas olika kategorier av revisorer och att det skulle krävas en femårig 
teoretisk utbildning för auktorisation.  
 
Detta innebär ju faktiskt att kravprofilen för revisorer mycket väl kan komma 
att ändras. Även om det endast kallas en anpassning till Bolognaprocessen, så 
kan det innebära en kortare alternativt längre teoretisk utbildning, viktigt enligt 
båda respondenterna inte får ske på bekostnad av den praktiska utbildningen. 
Det innebär i så fall att en auktoriserad revisor i framtiden kommer att kunna ha 
ett års längre teoretisk utbildning alternativt om det endast finns en 
revisorskategori så kommer det i jämförelse med idag vara en längre praktisk 
utbildning och en kortare teoretisk utbildning. Hur det faktiskt blir är det upp 
till framtiden att utvisa.  
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5.1.2 Framtiden 
 
Sammanfattningsvis kan följande konstateras om vad respondenterna tror om 
framtiden och den framtida kravprofilen för revisorer. Revisorsutbildningens 
grundpelare civilekonomprogrammet kommer att anpassas till den 
internationella Bolognaprocessen. Det innebär att universitetsutbildningen i 
ekonomi kommer att ligga på tre alternativt fem år. Resterande del av 
utbildningen kommer att vara praktisk utbildning på revisionsbyråerna.  
 
Både Bengt Skough och Benny Wedberg menar att det borde sättas in fler 
kurser i redovisning i dagens ekonomiutbildning för blivande revisorer eftersom  
dessa kunskaper ofta inte är tillräckliga när studenterna tar examen. Speciellt i 
och med avskaffandet av revisionsplikten kommer många revisorer ägna sig 
mer åt redovisning.  
 
Den framtida kravprofilen för revisorer kommer först och främst troligen gå 
från dagens tre kategorier av revisorer och endast innefatta en revisorskategori. 
Vidare kommer revision fortfarande att efterfrågas. Men då revisorsjobbet i 
96% av alla företag kommer att konkurrera med redovisningskonsulter så 
kommer det krävas mer från revisorerna för att få behålla och få nya kunder.  
 
Både Benny Wedberg och Bengt Skough menar att kraven på 
redovisningskonsulter med stor sannolikhet kommer att höjas i och med 
avskaffandet av revisorsplikten. Många företag kommer att fortsätta efterfråga 
kontrolltjänster av sin ekonomi då detta kommer att krävas av olika 
kreditinstitutioner. Bengt Skough påpekar att revisorer behöver både sälj- och 
marknadsföringskunskaper eftersom deras yrkesutövande inte längre kommer 
att vara lagstadgat för 96 % av företagen. Företagen måste efterfråga revisionen 
för att det skall bli aktuellt. Det blir då till stor del upp till revisorerna och 
byråerna att kunna marknadsföra såväl sig själva som sina tjänster för att vara 
konkurrenskraftiga i en revisorsvärld mitt i förändring.  Det gäller att 
revisorerna får en mer proaktiv roll.  
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5.2 Egen analys 
 
I början av arbetet med denna uppsats fanns funderingar och bilder om hur 
branschen såg ut och vad som krävdes för att bli revisor. Vid författandet av 
lägesbeskrivningen visade det sig att det handlade om så mycket mer. 
Framförallt avskaffandet av revisorsplikten och de konsekvenser som sker i 
revisorsbranschen på grund av detta men också hur universitetsutbildningen 
genomgår en stor förändring. Detta är framförallt intressant för de studenter 
som snart tar examen och gärna ser framtiden inom revisorsbranschen. Nedan 
diskuteras först reflektioner till de bakomliggande motiven och förväntningarna 
att bli revisor och sedan framtiden för revisorer.   

En annan aspekt är civilekonomprogrammet som jag beskriver utförligare under 
rubrik 3.5.1. Vid omstrukturering av ekonomiprogrammet bör man ge mer plats 
till tyngre kurser som externredovisning och finansiering. Jag tror att det är 

 



 

viktigt att man ger mer plats åt praktisk tillämpning av dessa ämnen för att ge 
en bättre och djupare förståelse för ämnet. 
 
Jag skulle vilja komplettera detta genom att säga att min reflektion efter 
undersökningen är att de som vill arbeta med revision i framtiden måste ha 
breda kunskaper men även vara öppen för andra arbetsuppgifter, då inte lika 
många revisorer kommer att efterfrågas.  
 

5.2.1 Bakomliggande motiv och förväntningar 
 
Arbetsmarknaden idag kräver i de allra flesta fall att man har en 
universitetsutbildning för att få möjlighet att få ett arbete och att kunna 
utvecklas och gå ett steg längre. Jag tog tjänstledigt och påbörjade mina 
ekonomistudier på universitetsnivå.  
 
Det är stor skillnad att lära sig saker teoretiskt i jämfört med rent praktiskt. Den 
teoretiska utbildningen på universitetsnivå lägger en bra grund och ger goda 
kunskaper att arbeta vidare med. Jag som redan arbetat praktiskt inom flera 
områden av det vi går igenom på universitetet får en bredare förståelse för vad 
det faktiskt innebär. Det  är mycket viktigt att ha en teoretisk kunskapsbas att 
bygga vidare på. Jag tycker att den praktiska delen är minst lika viktigt, och 
anser inte att man skall minska kraven på vare sig praktisk eller teoretisk 
utbildning. Men om revisorsutbildningen anpassas till Bolognaprocessen och 
man kan välja mellan en teoretisk grund på tre alternativt fem år så skulle jag 
välja en teoretisk utbildning på tre år och göra den resterande utbildningen 
praktiskt, eftersom jag anser att med en bra grund så lär man sig bättre genom 
att praktiskt utföra saker.      
 

5.2.2 Framtiden  
 
Framtiden kommer att se annorlunda ut för revisorer i och med avskaffandet av 
revisorsplikten. Konkurrensen blir stor mellan redovisningskonsulter och 
revisorer. Dessa kommer med stor sannolikhet inom en snar framtid kommer att 
kunna erbjuda kunderna en kvalitetssäkring i bestyrkande syfte gentemot tredje 
part. 
 
Revisorer kommer alltid att efterfrågas, men revisorsrollen kommer att ändras. 
Är man en ekonomistudent idag och vill blir revisor bör man vara öppen för 
andra yrken, exempelvis redovisningskonsult. En redovisningskonsult kommer 
säkert att kunna arbeta i kontrollsyfte i framtiden.   
 
Bengt Skough tog upp att det krävs mycket av revisorerna för att kunna vara 
konkurrenskraftiga i en värld av efterfrågestyrd revision. Såväl personliga 
egenskaper som hög kompetens kommer att vara avgörande, då det sannerligen 
kommer att ställas höga krav på framtidens revisorer. 
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6 Diskussion och slutsatser 
 
I detta kapitel förklaras slutsatserna utifrån den genomförda undersökningen. 
Jag jämför även resultatet med uppsatsens uppsatta syfte och ser vad uppsatsen 
har bidragit med till det berörda ämnesområdet. 
  
 

6.1 Slutsatser 
 
Idag finns tre kategorier av revisorer. För att bli godkänd respektive 
auktoriserad finns krav på såväl teoretisk som praktisk utbildning. Det finns 
även klara riktlinjer för vilka ämnen som skall vara inkluderade, samt hur 
många timmar man skall ha arbetat praktiskt med revision och andra 
arbetsuppgifter samt under hur många år det skall ha pågått.  
 
Nu har Sveriges universitet och högskolor anpassat det svenska 
utbildningssystemet till Bolognaprocessen, främst för att den svenska 
universitetsutbildningen skall vara internationellt gångbar. Den främsta 
förändringen i utbildningen av revisorer är anpassningen till Bolognaprocessen. 
Det kommer troligen att ge alternativa val på den teoretiska och praktiska 
utbildningens längd. Ett önskemål från revisionsbyråerna är dessutom att 
nyutexaminerade studenter får ökade kunskaper i redovisning. Frågan är om 
inte bästa sättet för att uppnå detta är en längre tids praktisk utbildning.  
 
Revisorsbranschen är under utveckling, framförallt i och med avskaffandet av 
revisionsplikten. Det innebär att revisorstvånget för majoriteten av Sveriges 
företag kommer att försvinna. Såväl revisorer som revisionsbyråer får andra 
arbetsuppgifter i framtiden. När även jävproblematiken försvinner kommer 
arbetsuppgifterna innefatta både redovisning och konsultationer. Eftersom 
revision inte längre kommer att vara lagstadgat för många företag så gäller det 
att revisorerna även har goda kunskaper i marknadsföring så att de kan sälja in 
sin tjänst. 
 
Kraven för redovisningskonsulter kommer troligen att höjas, eftersom de tar 
över flera av de företag som idag har revisor. Konkurrensen om kunderna 
kommer att hårdna mellan de båda yrkena. Jag kan ta mitt eget arbete som 
exempel. När jag började arbeta där 2003 så var det till största del en 
revisionsbyrå.  
 
Idag har de gått över till mycket mer redovisningsarbete, som förberedelse för 
avskaffandet av revisionsplikten så att de kan vara konkurrenskraftiga på 
marknaden. Det är just det resultat som jag tror att man eftersträvar i och med 
dessa uppkommande förändringar för revisorer. Dels en anpassning till 
Bolognaprocessen och dels en anpassning för att kunna vara konkurrenskraftiga 
på marknaden i och med avskaffandet av revisorsplikten. Vidare tror jag att 
dagens universitetsutbildning i ekonomi kommer att vara värdefull i framtiden. 
Revisorsyrket har teoretiska krav för att få avlägga revisorsexamen men även 

 



 

framtiden inom redovisningsbranschen kommer att ställa högre krav på sina 
redovisningskonsulter. Oavsett vilken roll man har: ekonomisk rådgivare, 
revisor, redovisningskonsult eller ekonomisk rådgivare, kommer det alltid vara 
viktigt med en teoretisk grund. 
 
De personliga svar som framkommer från respondenterna gäller givetvis inte 
alla, utan är deras egna reflektioner och åsikter. Jag finner deras svar relevanta 
för min undersökning eftersom de två personerna är väl insatta i branschen och 
min uppsats går ut på att reflektera över hur framtiden kan komma att se ut.  
 
Vidare bygger min undersökning till stor del på gissningar på hur det kommer 
att gå, då man aldrig med säkerhet kan veta hur framtiden formar sig. Det blir 
upp till några andra ekonomistudenter att göra en uppsats som följer upp vad 
som faktiskt hände och hur branschen utvecklade sig om några år. 
 
Den kritik jag kan rikta mot mina respondenter är att de ser det mesta ur sin 
egen organisations vinnings synvinkel, vilket kan göra att svaren inte blir helt 
neutrala. Då både revisorer och redovisningskonsulter kommer att konkurrera 
om samma kunder i och med avskaffandet av revisionsplikten. Men eftersom 
jag har använt mig av två olika branschorganisationer så kan man komma fram 
till extra intressanta infallsvinklar genom att jämföra dessa mot varandra och 
analysera utifrån det.  
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6.2 

6.3 

Avslutande diskussion och studiens bidrag 
 
Avslutningsvis återkopplar jag undersökningen till mitt syfte. Syftet med 
uppsatsen är att beskriva hur kravprofilen för revisorer ser ut idag, ta reda på 
vilka förändringar som är aktuella för revisorer samt undersöka hur de aktuella 
förändringarna kan komma att påverka revisorsrollen och hur det i sin tur kan 
påverka kravprofilen för revisorer.  
 
Uppsatsen har intressanta, relevanta svar och uppfyller uppsatsens syfte. Svaren 
är till stor del baserade på spekulationer och gynnar därmed framtida studier. 
Min förhoppning är att den information som kommer fram i denna uppsats kan 
ligga som grund för såväl ekonomistudenter som ser sin framtid i 
revisorsbranschen som revisorsassistenter som kommer att ha nytta av detta i 
sitt arbete. 

Förslag till framtida forskning 
 
I mitt arbete har jag undersökt hur den framtida revisorsrollen och kravprofilen 
för revisorer kan komma att se ut. Som underlag har det handlat om 
avskaffande av revisionsplikten, anpassning till Bolognaprocessen samt önskan 
om ökade kunskaper i redovisning. Min studie bygger på antaganden om hur 
framtiden kommer att utvecklas och vilka resultat vi kan komma att vänta oss 
av dessa förändringar. Frågan som bör ställas är hur det faktiskt blev. Det skulle 
vara intressant med en framtida forskning som visar hur utvecklingen blev och 
vilka konsekvenser den faktiskt förde med sig. Genom en deduktiv ansats så 
kan den framtida forskningen komma att revidera eller bekräfta mina teorier 
och mitt utfall. 
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Bilaga 1 – Civilekonomexamen vid Stockholms 
Universitet 

 
Presentation 
 
Väljer du att läsa till en civilekonomexamen får du en välkänd etikett som ger 
dig en bred utbildning och som meriterar dig för många kvalificerade 
arbetsuppgifter i näringsliv och förvaltningar. Civilekonomprogrammet 
omfattar 240 högskolepoäng. Under utbildningen får du välja vilken inriktning 
du vill specialisera dig. Programmet är ett samarbete mellan 
Företagsekonomiska institutionen, Nationalekonomiska institutionen samt 
Statistiska och Juridiska institutionerna. 
 
Programmets syfte 
 
Civilekonomprogrammet förbereder dig för kvalificerade och självständiga 
arbetsuppgifter  
med frågor som rör företagsledning, ekonomisk analys, redovisning och 
marknadsföring. Programmets mål är att mot bakgrund av breda kunskaper 
inom det ekonomiska området ge fördjupade insikter och förståelse inom någon 
del av ämnet; utveckla din förmåga att förhålla dig på ett kritiskt och 
reflekterade sätt till såväl vetenskaplig kunskap som beprövad erfarenhet inom 
det ekonomiska området; ge kunskap och förståelse för företagandets och 
ledarskapets samhälleliga betydelse. I utbildningen läggs genomgående stor 
vikt vid att utveckla din förmåga till problemlösning,  
kreativt tänkande och kritiska resonemang, samt din förmåga att kommunicera 
och samverka med andra människor.   
 
Framtiden/arbetslivet 
 
Civilekonomerna är verksamma i många olika branscher och har 
arbetsuppgifter av skilda slag. Vanliga arbetsplatser är konsultfirmor, industri- 
och handelsföretag, banker, försäkringsbolag, revisionsbyråer, reklambyråer, 
intresseorganisationer, statliga och kommunala förvaltningar.  
 
Civilekonomer kan arbeta med redovisning, revision, controller, finansiering, 
kapitalplacering, utredningsarbete, marknadsföring, försäljning, inköp, 
personalutveckling, rekrytering och organisationsfrågor. Många företagsledare 
och chefer är civilekonomer. 
 
Examen 
 
Programmet leder till en civilekonomexamen. Det är en helt ny yrkesexamen 
som ges med start från höstterminen 2007.  
 
Du kan också välja att avsluta utbildningen efter 3 år genom att ta ut en 
kandidatexamen.  
Med kandidatexamen som grund är du behörig att söka till fortsatta studier 
inom olika masterprogram.69

 
69 www.fek.su.se/utbildning 

 



 

 
Programmets huvudsakliga uppläggning  
 
Programmet är organiserat i tre etapper med olika grad av specialisering:  
 
Termin 1 – 4:  
De fyra första terminerna utgör ett sammanhållet grundblock och består av 
obligatoriska kurser i programmets huvudämnen (företagsekonomi och 
nationalekonomi) samt de breddningsämnen (statistik och juridik) som ingår i 
utbildningen.  
 
Termin 5:  
Inför denna termin väljer studenterna huvudämne, samt inom ämnet 
företagsekonomi den specialiserade inriktning man önskar ge sina fortsatta 
studier. Inom programmet finns fyra inriktningar, de tre första i ämnet 
företagsekonomi, den fjärde i nationalekonomi:  
 
• Finansiering  
 
• Management och marknadsföring  
 
• Redovisning  
 
• Nationalekonomi  
 
Termin 6:  
Under denna termin läser studenterna valfria kurser i ämnen som kompletterar 
och stödjer  
den huvudsakliga utbildningsprofilen. Beroende på den inriktning som valts kan 
vissa kurser inom andra ämnen vara obligatoriska och/eller rekommenderade. 
Detta framgår av särskilda anvisningar. Under denna termin ges möjlighet till 
utlandsstudier, dock ej för studenter som väljer att avsluta utbildningen med en 
kandidatexamen.  
 
Termin 7:  
Kurserna under denna termin utgör en fortsatt specialisering och fördjupning 
inom det område som de fördjupade studierna inriktats mot.  
 
Termin 8:  
Under den avslutande terminen skriver de studerande ett avslutande 
examensarbete om 30 högskolepoäng. Examensarbetet är ämnesmässigt kopplat 
till den specialiserade kurs som studerats föregående termin.70 
 
Efter avslutad utbildning förväntas den studerande ha uppnått följande 
kunskaper och förståelse;  
 
− mot bakgrund av breda kunskaper inom det ekonomiska området kunna visa 
på väsentligt fördjupad kunskap och förståelse inom någon del av området;  
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− ha kunskap om ekonomiområdets vetenskapliga grund samt insikt i aktuellt 
forsknings- och utvecklingsarbete inom detta;  
 
− visa kunskap om relevant teori och metod inom det område som de 
fördjupade studierna inriktats mot;  
 
− ha kunskap om och förståelse för företagandets och ledarskapets betydelse 
och dess utövning;  
 
− ha kunskap om nationella och internationella regelsystem av betydelse för det 
område som de fördjupade studierna inriktats mot.  
 
Efter avslutad utbildning förväntas den studerande ha uppnått följande 
färdigheter och förmågor  
 
− kunna analysera, bedöma och hantera komplexa ekonomiska företeelser, 
frågeställningar och situationer även med begränsad information;  
 
− visa förmåga att integrera kunskaper av olika slag för att hantera olika typer 
av ekonomiska problem;  
 
− visa förmåga att självständigt identifiera och formulera ekonomiska 
frågeställningar samt att planera och med adekvata metoder genomföra 
kvalificerade uppgifter inom givna tidsramar;  
 
− visa förmåga att muntligt och skriftligt redogöra för och diskutera sina 
slutsatser och den kunskap och de argument som ligger till grund för dessa i 
dialog med olika grupper i såväl nationella som internationella sammanhang;  
 
− visa sådana färdigheter som krävs för att delta i forsknings- och 
utvecklingsarbete eller arbete i annan kvalificerad verksamhet.  
 
Efter avslutad utbildning förväntas den studerande ha uppnått följande 
värderingsförmåga och förhållningssätt  
 
− visa förmåga att inom det huvudsakliga området för utbildningen göra 
bedömningar med hänsyn till relevanta vetenskapliga och samhälleliga 
frågeställningar, samt att visa på medvetenhet om etiska aspekter på forsknings- 
och utvecklingsarbete;  
 
− skilja mellan forskningsresultat, etablerad praxis och personliga värderingar 
inom det område utbildningen avser;  
 
− visa insikt i de ekonomiska vetenskapernas möjligheter och begränsningar, 
deras roll i samhället och människors ansvar för deras användning; och  
 
− visa förmåga att identifiera sitt behov av ytterligare kunskap och att 
fortlöpande utveckla sin kompetens.71  
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71http://www.fek.su.se/utbildning/Kandidat_Civilekonom/PDF/Civilekonomprogrammet_utbild
ningsplan_060928.pdf 
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Bilaga 2 – Bolognaprocessen 
 
Den första januari 2007 infördes en ny utbildnings och examensstruktur i 
Sverige, nämligen Bolognaprocessen. Bolognaprocessen är ett samarbete 
mellan 46 europeiska länder. Målet är att skapa ett gemensamt europeiskt 
område för högre utbildning. Syftet är att öka rörligheten mellan länderna och 
underlätta studier, forskning och arbete inom Europa.  
 
Samarbetet omfattar bland annat en gemensam struktur för högre utbildning, 
med tre nivåer som bygger på varandra. De olika nivåerna är;  
 
grundnivå 
avancerad nivå  
forskarnivå.  
 
Ett gemensamt poängberäkningssystem ingår också, där ett års studier 
motsvarar 60 högskolepoäng.72 
 
De viktigaste av Bolognaprocessens mål är; 
  

• Tydliga och jämförbara examina. För att öka jämförbarheten mellan 
olika länders examina har bland annat en gemensam referensram 
skapats. Man vill också öka användningen av Diploma Supplement, en 
bilaga till examensbeviset som beskriver utbildningen och dess plats i 
utbildningssystemet. 

• Tre utbildningsnivåer som bygger på och förutsätter varandra.   
• Ett gemensamt poängsystem för att underlätta studenternas mobilitet.   
• Större internationell rörlighet för studenter genom ett ömsesidigt 

erkännande av studier och yrkesverksamhet.  
• Europeiskt samarbete inom kvalitetssäkring bland annat genom 

gemensamma standarder och riktlinjer för kvalitetssäkring. 
 

Följaktligen är Bolognaprocessen även ett led i arbetet med Regeringens 
nationella strategi för internationalisering. Strategin omfattar följande mål; 
 

• Sverige ska bli ett attraktivt studieland för utländska studenter. 
• De högskoleutbildade ska vara attraktiva på arbetsmarknaden både 

nationellt och internationellt. 
• Universitet och högskolor ska bedriva ett aktivt 

internationaliseringsarbete i syfte att främja utbildningens kvalitet och 
förståelse för andra länder och internationella förhållanden. 

• Hinder för internationaliseringen ska undanröjas.  
• Uppföljningen av högskolans internationella verksamhet skall ständigt 

utvecklas och förbättras.73 
 

 
72 http://www.hsv.se/hjalptexter/ordlista.4.539a949110f3d5914ec800058163.html#B
73http://www.hsv.se/densvenskahogskolan/internationellt/bolognaprocessen.4.539a949110f3d59
14ec800059481.html 

 



 

I och med Bolognaprocessen tillkommer en ny examen, den tvååriga 
masterexamen. Detta gör att utbildningens längd då blir totalt fem år. I denna 
uppsats studerar jag hur detta kommer att påverka de formella kraven för 
blivande revisorer 
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10 Bilaga 3 – Intervjumall 
 
 
Inledande personpresentation 
 
Vilken utbildningsbakgrund har Ni? 
 
Vilken arbetslivserfarenhet i branschen har Ni? 
 
Vilka är Era huvudsakliga arbetsuppgifter idag? 
 
 
Bakgrunden till förändringar för revisorer 
 
Vad skulle en förändring innebära? 
 
Vilka formella krav kan komma att ställas? 
 
Varför är förändringen aktuell - Vilka är motiven bakom en förändring? 
 
Vilka brister tycker Ni finns i dagens formella krav på teoretisk och praktisk utbildning för 
blivande revisorer? 
 
Hur skall man kvalitetssäkra revisorernas kunskap och utbildning - Hur är förändringen 
strukturerad? 
 
Vad tror Ni att man har att vinna på en förändring? 
 
Hur påverkar efterfrågan på ökade praktiska kunskaper från revisionsbyråerna? 
 
Skall även provstrukturen ändras vid examinationen? 
 
Många universitetsutbildningar är under förändring, hur påverkar detta? 
 
Sveriges universitet och högskolor använder sig av Bolognaprocessen idag, Hur påverkar det? 
 
Hur bör Sveriges formella krav se ut i Internationell jämförelse, mot hur det gör idag? 
 
 
Framtidssyn 
 
Hur tror Ni att framtiden kommer att se ut om förändringarna genomförs? 
 
Hur tror Ni att den framtida kravprofilen kommer att se ut? 
 
Hur kommer resultatet av revisorsexaminationen en se ut i jämförelse med dagens tre 
revisorsgraderingar (Godkänd, auktoriserad och godkänd med högre revisorsexamen) ? 
 
Hur skall de idag praktiska och teoretiska kraven uppfyllas? 
 
Vad tror Ni att det nya kan komma att innebära? 
 
På vilket sätt tror Ni att revisionspliktens avskaffande och de nya arbetsuppgifterna som 
kommer därtill påverkar den framtida kravprofilen? 
 
Avslutningsvis 
 
Egna tankar, synpunkter och reflektioner kring ämnet? 
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