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Abstract  

Title: Audit abolishment – changing in range of services for audit firms 

Level: Final assignment for Bachelor Degree in Business Administration 

Author: Viktoria Alstermark och Karin Kopparmalms 

Supervisor: Markku Penttinen 

Date: 2012 - May 

Aim: In November 2010, the audit is abolished for small businesses in Sweden. With that in 

consideration, this study will examine and identify the new conditions in the audit market 

after the audit requirement has been eliminated. The aim is to create an understanding of 

the effects that the legislative change has had on accounting firms. 

Method: The essay is based on a qualitative approach. The empirical data, which has been 

collected through personal interviews, are based on the theory of the audit abolishment, 

from a European level to the Swedish law, and then to culminate in an analysis and a 

conclusion.  

Result & Conclusions: The study proves that larger as well as smaller audit businesses have 

lost customers, but only in a few cases and has not affected the firms in any greater extent. 

The study has been conducted too soon to detect any radical changes.   

Suggestions for future research: What can be researched further is if the limit is increased 

to include more businesses exempt audit requirement. It would also be interesting to see 

if it has a clearer impact in the future, that is, in a few years when the legislative change 

has managed to break through more. 

Contribution of the thesis: The study has helped to provide insight into the ongoing 

process regarding the audit liability abolition, proving that the audit is a good tool for 

companies that use different external stakeholders. The survey also shows that the audit 

will always be needed.  

Key words: Audit liability, auditing, auditor, economics, finance, small business, threats 

and possibilities  



 

Sammanfattning 

Titel: Revisionspliktens avskaffande – Byråernas förändrade utbud av tjänster 

Nivå: C -uppsats i ämnet företagsekonomi  

Författare: Viktoria Alstermark och Karin Kopparmalms 

Handledare: Markku Penttinen 

Datum: 2012 – maj 

Syfte: I november år 2010 avskaffas revisionsplikten i Sverige för mindre företag. Med den 

utgångspunkten grundar sig studien i att studera och identifiera de nya förutsättningarna på 

revisionsmarknaden efter att revisionsplikten avskaffats.  

Metod: Uppsatsen är inriktad i ett kvalitativt perspektiv. Empirin som samlats in via 

personliga intervjuer utgår från teori om revisionspliktens avskaffande, från Europanivå till 

den svenska lagen, för att sedan mynna ut i en analys och en slutsats. 

Resultat & slutsats: Undersökningen påvisar att såväl större som mindre revisionsbyråer har 

haft kundförluster, men bara i enstaka fall och har inte påverkat byråerna i någon större 

utsträckning. Studien är för tidigt ute för att se någon radikal förändring.  

Förslag till fortsattforskning: Vad som kan forskas vidare på är om gränsvärdena höjs för att 

omfatta fler företag som undantas revisionsplikten. Dessutom skulle det vara intressant att 

se om det råder tydligare effekter längre fram i tiden, det vill säga om några år då 

lagändringen har hunnit slå igenom mera.  

Uppsatsens bidrag: Studien har bidragit till att ge en inblick i den process som pågår 

gällande revisionspliktens avskaffande och bevisar att revision är ett bra verktyg för 

företag som använder sig av olika externa intressenter. Undersökningen visar också att 

revision alltid kommer att behövas.  

Nyckelord: Revisionsplikt, revision, revisorn, revisionsbyrå, ekonomi, småföretag, hot och 

möjligheter 
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1. Inledning 

       _________ 

I detta kapitel kommer en introduktion till undersökningens grund att beskrivas samt en 

problemformulering. Därefter kommer syftet och avgränsningarna att preciseras. 

 

 

1.1 Bakgrund 

1.1.1 Revisionsplikten lanseras 

 

Redan för över hundra år sedan (år 1895) infördes den första lagstadgan om revision, där 

varje aktiebolags räkenskaper skulle ses över av en eller flera revisorer. I bestämmelserna 

fanns däremot inget krav på vem den granskande personen skulle vara och inte heller något 

krav på utbildning stod uttryckt i lagen. (Sjöström 1994). Men det var år 1988 som 

lagförslaget om en revisionsplikt gällande alla aktiebolag i Sverige trädde i kraft, med 

betydligt större krav på revisorn än den första revisionslagen. Emellertid introducerades 

plikten om revision redan år 1983, men då gällde lagen bara för nystartade aktiebolag. Först 

fem år senare kom lagen sålunda att gälla även de företag som redan var etablerade. (SOU 

2008:32). 

Det största skälet till att införa revisionsplikten var att i största tänkbara mån försöka minska 

den brottslighet som existerade, i form av skattefusk, skatteflykt samt annan ekonomisk 

brottslighet och oegentligheter i företagen. (SOU 2008:32). Ett annat argument var att en 

revisionsplikt skulle gynna ägarna i form av behov av kontroll över den ekonomiska biten. 

Detta gällde främst de mindre företagen som inte var tvungna att anlita en kvalificerad 

revisor eftersom dessa ansågs vara mer utsatta för ekonomisk brottslighet än de större 

företagen. (Thorell & Norberg, 2005). Detta valdes att läggas på revisorernas bord genom att 

de nu skulle granska företagens redovisning och därmed också lättare kunna upptäcka och 

rapportera misstänkta brott rörande ekonomin. Det var även så att före införandet av 

lagförslaget förekom revision i stor utsträckning stickprovsmässigt. Meningen var att man nu 

ville förändra och göra den mer heltäckande. (SOU 2008:32).
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1.1.2 Revisionsplikten slopas 

 

Trots att revisionsplikten infördes för nästan tre decennier sedan har regeringen redan 

beslutat att den inte längre ska gälla för vissa företag, och avskaffades under hösten år 2010. 

Men diskussionen om lagförslaget var på tapeten redan i början av år 2006 via en skriftlig 

förfrågan av Hans Backman (fp) till dåvarande justitieminister Thomas Bodström (s) 

angående lättnadsregler av revisionsplikten för småföretagen (Backman, fråga 2005/06:853, 

2006-01-24). Och till hösten samma år beslutade regeringen att tillkalla en särskild utredare 

som då fick i uppgift att se över regelverket gällande revisionen för de små företagen. 

Utredaren fick vid ett senare tillfälle, efter beslut av regeringen, i uppdrag att föreslå 

ändringar som var nödvändiga för att undanta revisionsplikten för småföretagen. (SOU 

2008:32). 

Motivet till att en utredning gjordes grundar sig i att Europarådet (2003/39/EEG) antog ett 

direktiv angående lagstadgad revision under våren 2003, det vill säga en ändring av EG:s 

fjärde bolagsdirektiv. (SOU 2008:32). Regeländringen innebär att vissa företag befrias från 

lagstadgad revision. Dessa företag får följaktligen inte överskrida två av de tre kriterierna 

(omräknat i svenska kronor): 

 Balansomslutning 41,5 miljoner kronor, 

 Nettoomsättning 83 miljoner kronor,  

 Medelantalet anställda 50.  

(SOU 2008:32). 

I Sverige valde man att ta ett steg i taget, och inte införa dessa gränsvärden med detsamma 

utan sätta betydligt lägre gränsvärden. De företag som fortsatt måste tillämpa lagstadgad 

revision i Sverige, efter beslutet från regeringen, är de aktiebolag som överstiger minst två 

av de följande kriterierna (Generalsekreterare, Dan Brännström 2010-03-25, 

pressmeddelande FAR SRS) och (Regeringskansliet 2010):  

 Balansomslutning 1,5 miljoner kronor för vart och ett av de två senaste 

räkenskapsåren, 

 Nettoomsättning 3 miljoner kronor för vart och ett av de två senaste räkenskapsåren, 

 Antal anställda 3 för vart och ett av de två senaste räkenskapsåren.  

(ABL 2005:551 9 kap. 1§). 
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Genom att ta bort revisionsplikten för småföretagen, vars lag trädde i kraft i Sverige den 

första november 2010, innebar att drygt 70 % av alla aktiebolag skulle undgå 

revisionsplikten, vilket omfattar ungefär 250 000 företag. (Regeringskansliet, 2010) Dock 

skiljer sig valet om frivillig revision för redan etablerade respektive nybildade aktiebolag. 

Skillnaden är att befintliga företag måste aktivt välja bort revision vid bolagsstämman, 

medan nystartade företag kan välja bort revision redan från början. (Bolagsverket) Detta 

uttalas även av regeringen (Propositionen 2009/10:204) . 

I Sverige var tanken att kostnaderna skulle minskas med 25 procent för de mindre företagen 

fram till 2010 i och med avskaffandet av plikten om revision. (Proposition 2009/10:204). En 

annan orsak på det svenska planet är, enligt regeringen, att i mindre och medelstora företag 

är bolagets ägare även dess ledande befattningshavare. Det gör att den betydelse som 

revisionen utgör för att skydda ägarintressenterna är mindre i dessa aktiebolag. Dessutom 

har småföretagen inte externa finansiärer i den utsträckningen som ett större bolag ofta har, 

vilket gör att revisionen inte är av lika stort behov för dessa intressenter. (Propositionen 

2009/10:204).  

Lagändringen kan ses vara gynnsam för bolagen. (SOU 2008:32). Men revisionsplikten 

medför följaktligen en del konsekvenser för vissa andra involverade parter.  

1.2 Problemdiskussion 
 

Konsekvenser 

I typiskt sätt alla länder är revisionsbyråer och liknande organisationer för en revisionsplikt, 

eftersom det innebär att de får en monopolställning på uppdragen. Det har efter slopandet i 

andra länder inom EU visat sig att ett avskaffande av revisionsplikten påverkar såväl 

revisorer som revisionsbolagen. (Thorell & Norberg, 2005). Det i form av till exempel 

minskade uppdrag och ett överskott på revisorer, vilket har skett i exempelvis England som 

var bland de första att slopa revisionsplikten. (SOU 2008:32). Men det är inte bara 

revisionsbolagen och dess medarbetare som påverkas, utan även andra intressenter 

påverkas av en lagändring som berör samhällets företagsklimat.  
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Regeringen bedömer att ägarintressenterna i hög grad likaledes är den ledande 

befattningshavaren och därmed inte är i behov av skydd från revisionsplikten. 

(Propositionen 2009/10:204). Däremot finns det andra intressenter med det behovet. 

Exempelvis är det av stor vikt för leverantörer och kunder att ha tillgång till ett företags 

ekonomiska ställning för att kunna bedöma huruvida företaget har förmåga att betala och 

leverera varor eller tjänster. Även anställda inom verksamheten är i behov av relevant 

information för att kunna bidra med kreativitet och på så sätt driva företaget framåt, enligt 

den tillsatta utredningen. (SOU 2008:32).  

Att ta bort den lagstadgade revisionen för småföretagen skulle dock innebära att en del av 

de besparingar som medförs, investeras i att förstärka den interna kontrollen i bolaget. Det 

menar utredningen på skulle ske genom att dessa företag köpte andra bokförings- och 

redovisningstjänster och på så vis skulle intressenterna ändå vara på torr mark. Men detta 

skulle även innebära att det uppstod ett överskott på revisorssidan som då skulle bli tvungna 

att söka sig till andra marknader inom redovisning, vilket faktiskt skulle gynna företagen 

enligt utredningen. Det, i form av sjunkande priser, vilket emellertid kan bero på en hårdare 

konkurrens bland redovisningsföretagen. Revisorerna i sin tur kommer att konkurera med 

andra som tillhandahåller ekonomiska tjänster såsom exempelvis redovisningskonsulter och 

ekonomirådgivare. Företagen skulle därmed även ges en bättre utsikt i konkurrensen med 

utländska företag. (SOU 2008:32). 

Avskaffandet av revisionsplikten skulle, enligt utredningen, även medföra ett mer 

efterfrågestyrt utbud genom att företagen själva kan bestämma i vilken utsträckning de vill 

ha hjälp med sin redovisning (Sundgren & Svanström, 2010), vilket även utredningen 

påpekar (SOU 2008:32). Detta innebär att utbudet måste anpassas till vad småföretagen 

efterfrågar av de som tillhandahåller ekonomiska tjänster, och inte minst revisionsbyråer 

som förväntas mista många av sina klienter, enligt utredningen, vilket öppnar upp för 

redovisningsbyråer och ekonomibyråer. På så vis torde revisionsbyråerna utöka och förändra 

sitt tjänsteutbud för att kunna stå sig i konkurrensen på marknaden med andra aktörer som 

tillhandahåller liknande tjänster. (SOU 2008:32). Å andra sidan kommer ett flertal 

småföretag fortsätta att anlita revisorer och på så vis blir förändringen inte lika stark. 

(Sundgren & Svanström, 2010). 
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1.3 Frågeställning/problemformulering 

Då revisionsplikten avskaffades 2010 förändrades förutsättningarna på marknaden. 70 % av 

Sveriges aktiebolag gavs möjligheten att välja bort revision, vilket borde innebära större 

efterfrågan på andra tjänster än revision hos revisionsbyråerna. 

Vad detta, drygt ett år efter avskaffandet, faktiskt fått för konsekvenser för 

revisionsbyråerna och vilka förändringar som skett i deras utbud av tjänster samt i hur pass 

stor utsträckning det har påverkats. Det är frågor som i hög grad är av intresse och som 

kommer att tas upp till diskussion i den här uppsatsen. Anledningen till ämnesvalet grundar 

sig i att avskaffandet av revisionsplikten inte ligger så långt tillbaka i tiden. Det innebär att 

det inte hunnits forska så mycket om effekterna, vilket gör att det behövs mer forskning på 

området i författarnas ögon sett.  

Följande frågeställning ligger till grund för denna studie: 

 Hur har revisionsbyråernas tjänster och utbud förändrats med anledning av 

lagändringen om revisionspliktens avskaffande? 

 Vilka hot respektive möjligheter som blivit en följd på grund av slopandet av 

revisionsplikten?  

1.4 Syfte 
 

Genom att studera och identifiera de nya förutsättningarna på revisionsmarknaden efter 

revisionspliktens avskaffande är syftet med denna studie att skapa en förståelse för vilka 

effekter detta har fått för revisionsbyråerna. Det vill säga hur deras utbud av tjänster har 

förändrats och om någon skillnad mellan större och mindre byråer kan identifieras, samt i 

vilken utsträckning förändringen har påverkat.  

1.5 Avgränsning 
 

Uppsatsen har sin utgångspunkt i revisionsbyråernas perspektiv och avgränsningen ligger 

därmed i att se utifrån enbart det perspektivet. En avgränsning har även gjorts genom att 

studera ett fåtal revisionsbyråer för att få en bättre insikt i dessa företag kring 
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uppsatsämnet, vilket gör att författarna har kunnat lägga mer tid och fokus på dessa byråer. 

Författarna har dessutom valt att koncentrera sig på en liten del av revisionsplikten i och 

med att de har valt att skriva om tjänsteutbudets påverkan av revisionspliktens avskaffande. 
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2. Metod 

 

 

I detta kapitel kommer en förklaring till hur forskarna har gått tillväga vid uppförandet av 

studien, samt vilka metoder som har använts. 

 

 

2.1 Vetenskaplig ansats 
 

Positivism – hermeneutik 

Naturvetenskapliga studier utgår ofta ifrån den kunskapsteoretiska ståndpunkt som 

benämns positivism, vilket bland annat innebär att vetenskapen ska vara fri från värdering – 

objektiv. Det betyder även fenomenalism, det vill säga att enbart sådana fenomen som 

bekräftas via människans sinnen är kunskap. (Bryman & Bell, 2005). Positivismen har ofta sin 

utgångspunkt i en deduktiv ansats eftersom den är starkt förknippad med 

naturvetenskapliga modeller. (Bryman & Bell, 2005), liksom (Eriksson, 2011). Med deduktiv 

ansats menas att forskaren utgår från en eller flera hypoteser som sedan prövas i praktiken 

och anses vara den vanligaste uppfattningen i förhållandet mellan teori och empiri.  (Bryman 

& Bell, 2005), (Eriksson, 2011). 

Motsatsen till positivismen är hermeneutiken som riktar sig till de mer samhällsvetenskapliga 

undersökningarna och grundar sig i att forskaren ska söka frambringa det som 

upphovsmannen vill få fram med texten. Det sägs att det hermeneutiska synsättet från 

början utformades för att kunna tolka och förstå texter och har sitt ursprung i teologin. 

Aspekten fokuserar på att förklara och förstå människors handlingar och deras beteenden. 

(Bryman & Bell, 2005), se även (Eriksson, 2011). Det hermeneutiska perspektivet, vilket är 

mer av det subjektiva slaget, används oftast i samband med en induktiv ansats. (Bryman & 

Bell). Induktiv ansats utgår, motsats till deduktion, från empirin och dess resultat för att 
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sedan kopplas tillbaka till teorin som är hänförlig till ett visst forskningsområde. (Bryman & 

Bell, 2005), (Eriksson, 2011).  

Studien tar sin utgångspunkt i teorin kring uppsatsämnet, och har sedan använts för att 

kunna frammana den empiriska delen, vilket anses gå in under deduktiv ansats, enligt 

Bryman & Bell (2005). Trots det faller undersökningen tydligare in under ett 

samhällsvetenskapligt perspektiv då undersökningen bygger på intervjuer, och där svaren är 

av subjektiv karaktär.  

2.2 Tillvägagångssätt 
 

Studiens uppbyggnad och den egna problemformuleringen börjar med att se till tidigare 

genomförda undersökningar inom samma ämnesområde. Dels för att få idéer till val av 

undersökning, men även för att komma med något ”nytt” och inte fastna i något som redan 

tidigare har varit uppe som forskningsämne.  

Insamling av information har därefter gjorts genom befintliga teorier i form av vetenskapliga 

artiklar som hämtas från tillförlitliga databaser som högskolan har tillgång till, böcker om 

ämnet och andra relevanta teoretiska källor som behandlar undersökningens 

problemformulering. Utöver det har intervjuer med revisorer från större och mindre 

revisionsbyråer genomförts och därigenom har författarna fått information om hur 

förändringen har påverkat dessa i verkligheten.  

2.3 Vetenskaplig metod 
 

Kvalitativ gentemot kvantitativ metod 

Vid vetenskapliga undersökningar används två olika metoder, vilka är i form av en kvalitativ 

respektive en kvantitativ metod. Det kvantitativa perspektivet har sin utgångspunkt i en mer 

naturvetenskaplig modell med syfte att pröva olika hypoteser i mer kvantifierbara termer - i 

egenskap av numeriska beteckningar. (Bryman & Bell, 2005), liksom (Eriksson, 2011). Vid den 

här typen av metod pratas det också ofta om objektivitet, att studien är gjord med ett 

objektivt öga och kan på så vis generaliseras till en relevant population. (Bryman & Bell, 

2005).  
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En kvalitativ metod riktar sig däremot mot en mer samhällsvetenskaplig modell, vars syfte är 

att generera en teori och fokuserar mer på det skrivna språket än numeriska observationer. 

Det kvalitativa perspektivet är av den subjektiva arten, där fokusen ligger i att förstå den 

sociala verkligheten genom deltagarnas tolkning av denna verklighet som ger bred 

information. (Bryman & Bell, 2005) Se även (Backman 1998). Den här typen av metod utgår 

ofta från empirin och den reala verkligheten för att därefter kopplas samman med relevant 

teori.  

”Den här uppsatsen är skriven utifrån ett kvalitativt perspektiv, dels på grund av att det faller 

sig naturligt då studien har en hermeneutisk inriktning, men även för att den passar 

problemformuleringen och syftet bättre än en kvantitativ metod. Det är beroende på att 

studien är av samhällsvetenskaplig art och utgår från en induktiv ansats. Syftet med 

undersökningen skulle vara svårt att mäta i siffror, vilket är den kvantitativa metodens 

inriktning (Bryman & Bell, 2005) och därmed skulle denna metod inte uppfylla studiens 

syfte.”  

Kritik mot kvalitativ metod 

Vid användningen av kvalitativ metod finns det viss kritik att beakta. Bryman (2002) skriver 

att denna metod kan ses vara för subjektiv i den mening att resultaten ofta bygger på 

forskarnas uppfattningar, vilket ibland kan ses oviktigt och irrelevant. Även ett personligt 

förhållande som kan etableras med undersökningsdeltagarna kan påverka, liksom forskarens 

egenskaper i form av kön, ålder och personlighet, menar Bryman. Utöver det förklarar 

Bryman att läsaren av en kvalitativ rapport får en relativt svag information om varför just det 

området blev ämne för undersökningen samt varför deltagarna i studien valts ut kan ibland 

vara otydliga. Dessutom beskriver Bryman att det är svårt att replikera den här typen av 

metod, det vill säga upprepa studien. Svårigheten att generalisera är också en kritisk punkt i 

sammanhanget, det på grund av att det är nästintill omöjligt att sätta in resultaten i olika 

miljöer och att ett fall inte är representativt för andra fall. Men generalisering av resultaten, 

säger Bryman, sker istället till teorier. (Bryman, 2002). ”Det är med andra ord kvaliteten på 

de teoretiska slutsatser som formuleras på grundval av kvalitativa data som är det viktiga vid 

bedömningen av generaliserbarheten.” (Bryman, 2002, s. 271). 
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Visserligen är det svårt att generalisera undersökningen vid en kvalitativ metod, detta har 

emellertid mildrats genom att flera olika intervjuer oberoende av varandra har utförts. 

Dessutom är dessa gjorda i skilda städer, vilket gör att det ändå går att generalisera en aning 

inom Sveriges gränser. På det har intervjuerna genomförts på såväl större som mindre 

byråer och gör att man kan utgå från att även andra byråer påverkas likadant .  

2.4 Datainsamling 
 

Det finns två sätt att samla information, genom primär- och sekundärdata. (Eriksson, 2011). 

Även Dahmström (2011) beskriver detta genom att förklara primärdata som ny data och 

sekundärdata som data vars information redan är befintlig. Vad hon menar är att primärdata 

är något som forskaren samlar in själv för studiens syfte, medan sekundär data är något som 

någon annan redan har samlat in för att användas, till exempel i andra studier. Vidare 

berättar hon att det är bra att ta tillvara på den information som redan finns tillgänglig, trots 

att man väljer att samla in primärdata. Dessutom är sekundärdata ett billigt sätt att skaffa 

information, menar Dahmström (2011). Primärdata å andra sidan har en viktig fördel i och 

med att datauppgifterna är väldigt aktuella och kan ge den senaste upplysningen. Därutöver 

kan definitioner anpassas till undersökningens frågeställning, liksom avgränsningar kan tas i 

beaktning. Däremot skriver Eriksson (2011) att primärdata i form av vissa intervjuer kan vara 

kostsamma, exempelvis vid resor till intervjuplatsen.  

Undersökningen bygger på såväl teori i form av sekundärdata, som empiri i form av 

primärdata. Den sekundärdata som finns beskriven i uppsatsen är hämtad från litterära verk, 

vetenskapliga artiklar, tidskrifter och andra digitala källor för att kunna ge läsaren en inblick i 

ämnesområdet kring avskaffandet av revisionsplikten. Det är för att läsaren ska få en grund 

att luta sig på i empiriavsnittet som har samlats in via primärdata. Det, i form av intervjuer 

med revisionsbyråer där forskarna har kunnat få direkta svar på problemformuleringen samt 

på de frågor som har använts vid intervjutillfällena.  

2.5 Urval 
 

I en kvalitativ studie menar Bryman & Bell (2005) att oklarheter kring hur personer och 

objekt valts ut för intervjuer eller observationer kan förekomma. Detta förklarar han vidare 
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är en stor brist och helt i kontrast till den kvantitativa metodens omfattande redogörelser för 

studiens urvalsmetoder.  

Metoder för urval kan delas upp i slumpmässiga urval respektive icke- slumpmässiga urval. 

(Trost 2007), vilket även Bryman (2002) skriver om. Inom respektive urvalsmetod finns det 

olika sätt att välja ut intervju- och observationsobjekt, och första steget är att fundera över 

vilken typ som passar den egna studien. Urvalet ska göras på ett representativt sätt, det vill 

säga att urvalet representerar den riktiga populationen eller befolkningen.  

Icke- slumpmässiga anses inte vara representativa för populationen. (Trost 2007), liksom 

(Bryman, 2002).  Exempel på dessa urval är: Kvoturval – urval där datainsamlaren 

bestämmer vilka som ska ingå i urvalet utifrån ett bestämt avseende, Bekvämlighetsurval – 

datainsamlaren lägger ut formuläret lite överallt, Strategiska urval – urval där 

respondenterna noga väljs ut och som ofta används i kvalitativa studier för att få variation i 

intervjusvaren, och Snöbollsmetoden – där datainsamlaren hör efter med intervjupersonen 

om denne vet någon annan lämplig person att intervjua.  

Slumpmässiga urval å andra sidan är representativa för populationen och utgörs i sin tur av 

olika urvalsmetoder (Trost 2007), se även (Bryman, 2002). Det är i form av: Obundna 

slumpmässiga urval – där slumpen avgör genom att alla i populationen har lika stor chans att 

komma med, bundna slumpmässiga urval – en förteckning av hela populationen där ett 

startnummer slumpas fram och utifrån det dra n antal personer ur registret, Stratifierade 

urval – överrepresentation av populationen där exempelvis dubbelt så många väljs ut ur en 

grupp från populationen, Klusterurval – delning av populationen där delarna eller klustren är 

flera än vid stratifierade urval och att dessa inte slumpas fram utan de väljs strategiskt, och 

Flerstegsurval – klusterurval i flera olika steg.  

Intervjupersonerna i undersökningen har valts ut utifrån egna val, vilket är den metod som 

mest liknar strategiska urval. Planen var först att vända sig till de stora revisionsbyråerna i 

Stockholm, vilket gjordes genom att mejla dessa. Dock var de mycket eftertraktade och hade 

därmed inte möjlighet att delta i studien. Därefter förändrades undersökningen till att 

studera större kontra mindre byråer och författarna sökte först runt bland de större 

revisionsbyråerna i närheten av Gävle. Resultatet blev Grant Thornton i Gävle efter 

telefonkontakt och PWC i Uppsala via kontakter som en utav författarna har. Gällande de två 
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mindre revisionsbyråerna har intervjun med Tranrev valts ut beroende på att en av 

författarna har haft kontakt med intervjupersonen sedan tidigare. Medan valet av 

Gustafssons revisionsbyrå kom i form av telefonkontakt där en intervju bokades in. Urvalen 

har gjorts i olika städer för att få en större generalisering samt för att få mer skilda svar. 

2.6 Intervjumetod 
 

En intervju kan utföras på olika sätt beroende på vilken typ av frågor man vill ha svar på och 

viken typ av undersökning som ska göras. De viktigaste formerna på intervjuer, enligt 

Bryman & Bell (2005), är strukturerad eller standardiserad, semi-strukturerad, ostrukturerad, 

intensivintervju, kvalitativ som även kan vara detsamma som ostrukturerad, djupintervju, 

fokuserade intervjuer, fokusgrupper, gruppintervju, intervju som rör ”muntlig 

traditionsintervju” och intervju som rör den personliga levnadshistorien. Exempelvis passar 

strukturerade eller standardiserade intervjuer för mer surveyundersökningar eller kvantitativ 

forskning överhuvudtaget. Medan de resterande formerna av nämnda intervjuer lämpar sig 

för den kvalitativa studien, enligt Bryman & Bell (2005).  

Författarnas studie bygger på en semistrukturerad intervju där intervjuaren har en 

uppsättning frågor som i regel kan kallas för ett intervjuschema. Frågorna är relativt öppna 

och ger på så vis utrymme för respondenten att svara fritt. Dessutom finns det möjlighet att 

ställa så kallade följdfrågor, vars syfte är att frambringa ytterligare viktig information. 

(Bryman & Bell, 2005). Intervjuerna är så kallade besöksintervjuer där intervjuaren och 

respondenten möts ansikte mot ansikte. Det positiva med den här typen av intervju ligger i 

att det går relativt fort att genomföra, intervjusituationen är kontrollerad, komplicerade 

frågor kan användas, lätt att ställa följdfrågor, kroppsspråket kan utnyttjas 

intervjusituationen kan även skapa ett förtroende parterna sinsemellan. Däremot kan det bli 

så att intervjuaren och respondenten påverkas av varandra. Dessutom kan det vara svårt att 

ställa känsliga frågor i och med att respondenten inte kan vara anonym vid själva 

intervjusituationen. (Eriksson, 2011). 

Valet av den här typen av intervju grundar sig på det utrymme som är möjligt för att ställa 

ytterligare frågor vid intervjun, men också för att denna undersökning kräver mer öppna 

frågor än den strukturerade intervjun. Svaren blir på så sätt mer intressanta, eftersom 
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respondenten har möjlighet att uttrycka sig på sitt sätt och lägga fram orden som passar 

denne bäst. Däremot kan det vara så att intervjupersonerna väljer att undanhålla viss 

information, men då författarna ändå fått ut mycket av intervjuerna, anser de att fallet inte 

har varit på det viset.  

2.7 Genomförande 
 

Då studien grundar sig på jämförelser av den påverkan avskaffandet av revisionsplikten fått 

för de största revisionsbyråerna samt de betydligt mindre, har författarna valt att ta kontakt 

med två av Sveriges ledande revisionsbyråer samt två mindre lokala byråer. Den första 

kontakten har skett via telefonsamtal för att boka in en intervju. Intervjustrukturen är 

uppbyggd kring öppna frågor, detta för att ge intervjupersonen större utrymme för egna 

synpunkter och för att enklare kunna bygga följdfrågor utifrån svaren. I de fall 

intervjupersonen varit tveksam eller inte kunnat svara har frågan lämnats obesvarad. Detta 

för att endast ta med välgrundade svar. De fallen där frågan lämnats obesvarad har varit då 

frågorna till stor del går in i varandra och svaret redan lämnats vid en tidigare fråga. Vid 

intervjuerna har författarna använt sig av diktafoner för att spela in intervjun och därmed 

inte missat någon väsentlig information. Efter intervjuerna har författarna transkriberat 

svaren, det vill säga fått ner det på papper. Detta har gjorts omedelbart efter själva intervjun 

i och med att informationen bättre finns kvar i minnet direkt efteråt. Därefter har svaren 

skickats tillbaka till respondenten för att kontrollera eventuella missförstånd och även 

kunnat få svar på följdfrågor som dykt upp och har genomförts via mejlkontakt.  
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2.8 Tillförlitlighet 
 

Validitet  

Hur pass tillförlitlig en studie är, utgörs av begreppen validitet och reliabilitet. Det viktigaste 

forskningskriteriet i flera avseenden, förklarar Bryman & Bell (2005), liksom Eriksson (2011) 

är validiteten. Det innebär en bedömning av huruvida slutsatserna som tagits utifrån en 

studie har ett samband eller inte, det vill säga mäta det som avses att mätas. (Bryman & Bell, 

2005) Se även (Eriksson, 2011). Validitet kan delas upp i olika slag. Intern validitet rör ofta 

frågor om kausalitet, det vill säga frågor kring vissa betingelser som leder till andra 

betingelser (Yin, 2006), och mäter då huruvida det kausala förhållandet är hållbart eller inte. 

Extern validitet å andra sidan handlar om generalisering, det vill säga om resultaten från 

studien kan generaliseras till andra liknande situationer. Då anses den externa validiteten 

vara av hög grad. (Bryman & Bell, 2005). 

Genom att vara väl pålästa inom forskningsämnet vid intervjuerna samt att utforma frågorna 

utifrån problemformuleringen har författarna kunnat uppfylla syftet med undersökningen 

och på så sätt kunnat mäta det undersökningen avsåg att mäta. Dock kan 

intervjupersonerna, liksom forskarna omedvetet ha vinklat svaren för att passa situationen 

på ett bättre sätt.  

Reliabilitet  

Reliabilitet däremot är det kriteriet som påvisar huruvida ett mått är stabilt eller ej, det vill 

säga hur pass tillförlitligt och trovärdigt en undersökning är. För att studien ska ha hög 

reliabilitet bör den vara oberoende av vem som gör undersökningen ska kunna generaliseras 

till andra kontexter, vilket kan vara svårt i kvalitativa studier(Eriksson, 2011). Även Bryman 

(2002) påpekar detta. Om exempelvis ett intelligenstest ger olika resultat för en och samma 

person vid olika tillfällen anses måttet inte vara särskilt tillförlitligt. (Bryman, 2002). 

I kvalitativa studier kan reliabilitet vara svår att uppnå då olika forskare ställer frågorna på 

olika sätt och även etablerar olika sorts kontakt med intervjupersonen, samt ställa olika 

följdfrågor.  För att skapa en så hög reliabilitet som möjligt har alla intervjuerna utgått från 
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samma frågeschema och forskarna har ställt följdfrågor vid de avseenden där det varit 

behövligt för att få ut ett konkret svar av frågan.  

I en kvantitativ studie är dessa begrepp av stor relevans, men vid kvalitativa studier får 

begreppen en lite annorlunda betydelse, skriver Bryman & Bell (2005). Han menar således 

att i den kvalitativa forskningen omvandlar de ovanstående begreppen utan att förändra 

själva betydelsen i begreppen, men att de frågor som är hänförliga till mätning tonas ned. 

Vidare skriver Bryman att intern validitet inom kvalitativa studier, enligt LeCompte & Goetz, 

menas ett gott samband mellan utredarens observationer och de teoretiska idéerna som 

utvecklas. Extern validitet för kvalitativ forskning är i likhet med de kvantitativa studierna hur 

resultaten kan generaliseras till andra miljöer och situationer. (Bryman & Bell, 2005). 

Trovärdighet  

Trovärdigheten å andra sidan delas in i fyra delkriterier, vilka består av tillförlitlighet, 

överförbarhet, pålitlighet och konfirmering. Tillförlitlighet motsvarar den kvantitativas 

interna validitet och medför hur sannolika resultaten är. Överförbarhet kan sägas vara en 

parallelldragning till extern validitet för kvantitativ forskning och menas hur bra resultaten 

kan generaliseras till andra kontexter. Pålitligheten har ett starkt samband med reliabiliteten 

och syftar till att få likartade resultat för samma studie vid ett senare tillfälle. Slutligen 

konfirmering motsvarar objektiviteten, det vill säga att forskaren inte låtit egna värderingar 

och förutfattade meningar påverka undersökningen. (Bryman & Bell, 2005). 

2.9 Källkritik 
 

”Källkritik är en samling metodregler för att ta reda på vad som är sant – eller åtminstone 

vad som är sannolikt.” (Thurén 1997). 

Informationen som människan bygger sin kunskap på är kunskapskällor. Dessa källor kan 

sägas vara ursprunget till kunskapen, vilka i sin tur emellertid måste granskas – källkritik. Det 

är främst forskare inom humaniora och samhällsvetenskap som de källkritiska problemen är 

av väsentlighet, skriver Thurén (1997).  
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Äkthet  

Inom källkritiken pratas det om fyra olika kriterier. Det första att ta fasta på är äkthet, det vill 

säga att källan ska vara äkta och utge sig för att vara vad den utger sig för att vara. Utifrån 

det är det viktigt att vara medveten om att källan kan vara oäkta. Det kan till och med vara 

så att det är en omedveten förfalskning, det vill säga att forskaren tolkar orden på ett sätt 

som får en annan innebörd än vad originalförfattaren menar. Med den utgångspunkten kan i 

princip alla slags källors äkthet ifrågasättas. (Thurén 1997). Eriksson (2011) menar dock att 

problemen om äkthet ökar vid användning av digitala källor. Även hela webbplatser bör 

ifrågasättas, menar han.  

Samtidighet  

Ett annat krav är det så kallade tidskriteriet, det vill säga kravet på samtidighet.  (Eriksson, 

2011). Detta beskriver även Thurén (1997), och menar på att en källa är mer trovärdig desto 

mer samtida den är. Händelser som ligger långt tillbaka i tiden är inte alls lika trovärdiga som 

nyliga händelser, vilket beror på att minnet modifierar händelsen med tiden. Minnet 

förändrar historien hela tiden och gör händelsen mer ”sagolik”, det vill säga att du förskönar 

historien. Den huvudsakliga händelsen är i sig riktig, men detaljerna skiljer sig från gång till 

gång. (Thurén, 1997).  

Beroende  

Den tredje bedömningsgrunden är beroendekriteriet – tradering samt beroendekriteriet - 

horisontellt. (Thurén, 1997). Källan måste vara oberoende för att anses vara trovärdig, det 

vill säga att forskaren i det här sammanhanget inte ska vara påverkad av någon annan – 

objektiv i sin forskning (Thurén, 1997), se även (Eriksson, 2011). Det finns flera olika slag av 

beroende och det viktigaste kan sägas vara tradering – uppgiften har vidarebefordrats i flera 

led. Sekundära källor är sådana källor som har traderats. Medan ursprungskällor benämns 

primära källor och anses emellertid vara mer trovärdiga än sekundära källor. (Thurén, 1997). 

En huvudregel i forskningssammanhang gällande källkritik är att ett påstående måste 

bekräftas av minst två olika källor som är varandra oberoende om det ska vara trovärdigt. 

Emellertid bör en källa helst av allt inte vara påverkad utifrån eftersom sådana påverkningar 
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gör att trovärdigheten minskar. Dessa påverkningar kan vara i form av diskussion kring 

ämnet, bilder, läsning, rädsla och tvång samt beroende av konventioner – säger sådana saker 

som förväntas av en. Detta benämns ”horisontellt beroende”. (Thurén, 1997). 

Tendens 

”En källkritisk regel är: att man ur en ensamstående källa utan tendens kan tro på 

huvuddragen, men en ensam tendentiös källa anses vara helt värdelös”, (Thurén, 1997). 

Tendensiösa källor innebär att källan är partisk, det vill säga att personen i fråga har av 

intresse att ge en falsk bild av verkligheten – ljuga. Dessa källor brukar ofta bedömas som 

mycket dåliga källor.  Till och med officiella meddelanden kan anses vara tendensiösa, 

förklarar Thurén (1997). Vid den här typen av partiska källor är det viktigt att försöka få fram 

motpartens version och sedan jämföra de båda skildringarna för att därefter avgöra vad som 

är sant respektive inte sant. Om det visar sig att de båda parterna är eniga om något tyder 

det på att det faktiskt är sant, menar Thurén (1997). Det beror på att om två motsatta parter 

är eniga om något som icke är sanningsenligt torde vara mycket ovanligt, förklarar han 

vidare.  

Urval 

”Att berätta är att välja”, (Thurén, 1997). Vad han menar är att du som författare väljer vad 

som ska tas med i berättelsen och vad som ska uteslutas eftersom det är omöjligt att ge en 

fullständig beskrivning av något. Detta förklarar även Eriksson (2011) då han skriver att 

källkritik är en urvalsmetod, det vill säga att du som forskare plockar ut det som du anser är 

bra i förhållandet till forskningsämnet. Utifrån det menar Thurén (1997) att man alltid måste 

göra ett urval i berättelserna och verklighetsbeskrivningarna. Det är emellertid inte alls 

säkert att urvalet är godtyckligt. Det kan medvetet, liksom omedvetet vara ett skevt urval. 

Det vill säga att författaren medvetet väljer ut bitar som passar berättelsen – 

urvalsförfalskning. Det kan även vara så att författaren är omedvetet partisk, det vill säga att 

denne noterar och kommer ihåg sådant som passar in i författarens förutfattade meningar 

och värderingar.  För att försöka undvika sådana skevheter finns det några tumregler: 
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 Om relevant fakta undantas från det valda perspektivet kan urvalet anses vara skevt. 

 Om forskaren/ författaren döljer hur urvalet har tagits fram kan det finnas anledning 

till misstänksamhet och även att urvalet inte representerar hela sanningen. 

 Om ytterligare information kan ändra helhetsbilden är urvalet förmodligen skevt.  

Det är också viktigt att känna till utifrån vilket perspektiv studien är gjord för att kunna 

bedöma vilka fakta som är av relevans. (Thurén, 1997). 

Kritik mot studien 

Forskarna har under hela studien haft som målsättning att vara så objektiva som möjligt och 

att inte ha förutfattade meningar. Emellertid kan artiklar och tidskrifter som författarna har 

tagit del av och som varit ”färgade” eftersom dessa är skrivna för ett annat syfte, omedvetet 

påverkat hur de tolkat svaren i intervjuerna. Det kan även vara så att intervjupersonerna, 

trots möjligheten att vara anonyma, vill skapa bilden av företaget och sin arbetsgivare som 

bättre än den i vissa fall kanske är. Det kan emellertid anses ingå i det tendensiösa kriteriet i 

och med att respondenterna kan vara partiska. Därutöver kan författarna omedvetet vinkla 

texten för att bättre passa in i uppsatsen, trots att de försöker vara så objektiva som möjligt i 

arbetet. Detta kan ses som en urvalsmetod eftersom forskarna måste välja ut den fakta som 

de anser är relevant i förhållandet till forskningsämnet. Undersökningens trovärdighet och 

reliabilitet skulle dock kunna bli högre genom att använda fler intervjupersoner samt fler 

revisionsbyråer. Den skulle även kunna generaliseras mer genom att sprida intervjuerna på 

flera platser. 
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3. Teori 

 

       _________ 

I detta kapitel får läsaren en redogörelse för den teori som ligger till grund för 

undersökningen och som sedan används för att analysera empirin. 

 

3.1 EG-direktiven 
 

Inom revision finns det tre olika bolagsrättsliga direktiv. Det fjärde bolagsrättsliga direktivet 

innehåller regler om lagstadgad revision som grundar sig på räkenskaperna – 

räkenskapsrevision (SOU 2008:32). Det sjunde bolagsdirektivet behandlar således revision av 

koncernredovisning och koncernens förvaltningsberättelse (SOU 2008:32). Medan det 

åttonde bolagsrättsliga direktivet reglerar främst revisorer, vilka krav som ska ställas på 

dessa vid utförandet av lagstadgad (SOU 2008:32). I det här fallet föreligger emellertid 

endast ett intresse för det fjärde och åttonde bolagsrättsliga direktivet, varför det sjunde 

direktivet inte kommer att behandlas. 

3.1.1 Åttonde bolagsrättsliga direktivet 

 

För länge sedan antogs ett direktiv gällande lagstadgad revision. Men för några år sedan 

gjordes vissa ändringar i direktivet från 1984, vilket kom att bli betydligt mer omfattande än 

det tidigare direktivet. Direktivet har fått benämningen det åttonde bolagsrättsliga 

direktivet. (SOU 2008:32). Direktivet innehåller bland annat regler gällande tystnadsplikt och 

god revisorssed, oberoendekravet, kvalitetstillsyn, hur revisionsberättelsen ska vara 

utformad. Dessutom säger det att internationella revisionsstandarder ska följas, samt att 

vissa verksamheter av allmänt intresse ska ha revisionskommittéer, vilka ska bestå av 

styrelseledamöter, varav minst en utav dessa ska ha kompetens inom redovisning eller 

revision. (Faktapromemoria 2003/04: FPM106).  
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Nya direktivet  

Orsaken till det nya direktivet sades vara för att återställa förtroendet för investerarna, 

konsumenterna och finansmarknaden efter företagsskandaler kring bland annat bolagen 

Enron, WorldCom och Parmalat, det vill säga att minimiharmonisera de regler som omfattas 

av revision inom EU. Direktivet kunde även ses som en följd av då pågående förhandlingar 

med USA i och med deras nya regler och hur dessa skulle gälla för revisionen av bolag i 

Europa, vars värdepapper var noterade i USA. (SOU 2008:32) och (Revisionsutskott m.m.; 

Genomförande av 2006 års revisorsdirektiv) samt (Faktapromemoria 2003/04: FPM106). Det 

nya direktivet antogs av Europaparlamentet och dess medlemstater på vårkanten 2006 och 

upphävde därmed det tidigare direktivet från 1984 (Revisionsutskott m.m.; Genomförande 

av 2006 års revisorsdirektiv). 

3.1.2 Fjärde bolagsdirektivet 
 

I det fjärde bolagsrättsliga direktivet artikel 51 återfinns regler om lagstadgad revision som 

uppfördes 1978, där obligatorisk revision av årsbokslut och granskning av 

förvaltningsberättelsen föreskrivs. Artikeln framhäver att ett bolags årsbokslut ska granskas 

av minst en person som lagligt får utföra revision enligt revisorsdirektivet, det vill säga 

kvalificerade revisorer. Dessa måste även uttala sig om huruvida företagets 

förvaltningsberättelse och årsbokslutet stämmer överens eller ej. Detta gäller sålunda vid 

samma räkenskapsår. Av reglerna framgår även att mindre företag är befriade från 

revisionsplikten och behöver då inte anlita någon revisor som ska granska redovisningen. 

Med mindre företag menas, vid den tidpunkten, högst 50 anställda, balansomslutning 3,65 

miljoner euro och nettoomsättning 7,3 miljoner euro. (Thorell och Norberg 2005) och (SOU 

2008:32). År 2006 ökade emellertid gränsvärdena för att då hamna på en balansomslutning 

om 4,4 miljoner euro och en nettoomsättning på 8,8 miljoner euro, medan antalet anställda 

kvarstod. (SOU 2008:32). 

Anledningen till revisionspliktens avskaffande (Europa) 

Största anledningen till att ämnet (på Europanivå) överhuvudtaget kom på fråga beror på att 

de europeiska företagens administrativa bördor, det vill säga kostnaderna borde sänkas för 

att kunna bli mer konkurrenskraftiga och därmed också bättre kunna stimulera den 
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europeiska ekonomin. (Proposition 2009/10:204). En annan anledning till att undantaget i 

direktivet fördes in, skriver Thorell & Norberg (2005), sägs ligga i att försöka underlätta för 

vissa medlemsländer. Det vill säga de länder som vid ståndpunkten då direktivet antogs inte 

hade tillräckligt med kvalificerade revisorer som kunde revidera alla små aktiebolag. 

Däribland Tyskland och en rad andra länder som är belägna runt Medelhavet. (Thorell & 

Norberg, 2005).  

3.2 Vad är revision? 
 

Revisionens syfte är att kontrollera och granska företagets årsredovisning, bokföring och 

företagsledningens förvaltning för att sedan upprätta en revisionsberättelse där revisorn 

uttalar sig om den information denne tar del av. Årsredovisningen är tillsammans med 

revisionsberättelsen grunden för företagets intressenter. (FAR Förlag, 2006). 

 

Den finansiella informationen som tas fram av företagets styrelse och VD har för avsikt att, 

vid beslut angående företaget underlätta för företagets externa intressenter, såsom ägare, 

kreditgivare, leverantörer, anställda, stat och kommun kan lätt bli för optimistisk, 

missvisande och till och med falsk. För att motverka detta och kvalitetssäkra informationen 

görs en granskning av räkenskaperna av en oberoende revisor för att på så sätt förstärka 

informationens trovärdighet och tillförlitlighet. Traditionellt används begreppet oberoende 

för att visa den grad av säkerhet som förutsätts då revisorns uppgift är att kontrollera 

informationen och uttrycka sig utan varken förutfattade meningar eller inflytande från andra 

faktorer. Revisorn ska även kontrollera att informationen presenteras i enlighet med god 

redovisningssed. (Bazerman et al. 1997). Enligt 5 § revisionslagen (1999:1 079) ska materialet 

granskas på ett sådant omfattande sätt som krävs enligt god redovisningssed. Med god 

revisionssed menar branschorganisationen för revisorer och rådgivare 

(Branschorganisationen, FAR) att det råder god sed mellan erfarna revisorer, det vill säga 

revisorer som har stor integritet och förmågan att bedöma åliggande utifrån ett 

professionellt plan.  
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Revisionsberättelsen  

Varje år ska revisorn lämna in revisionsberättelse för det aktuella företaget där det förutom 

företagets namn och vilken räkenskapsperiod berättelsen avser även bland annat lämnas 

följande upplysningar: 

 Om revisorn har en åsikt som avviker från ledningens  

 Om det är brist på underlag för revisorn att göra ett uttalande 

 Om årsredovisningen överensstämmer med lag om årsredovisning och därmed ger 

en rättvisande bild av företagets ställning och resultat. 

 Om förvaltningsberättelsen överensstämmer med årsredovisningen 

 Om företagsledningen agerar mot de lagar som ska följas 

Utöver detta ska även sådana upplysningar lämnas som revisorn anser att externa 

intressenter bör få ta del av och känna till. (Revisionslag 1999:1 079). 

Revisionen har alltså stor betydelse för alla med intressen i företaget. Utan den skulle de 

tvingas göra egna granskningar för att göra det möjligt att skapa sig en trovärdig bild av 

företagets ekonomiska situation. Vilka möjligheter revisionen har för de olika intressenterna 

och hot då en revision saknas är beroende av vilket intresse de har i företaget.  

Ägarna 

Beroende på företagets storlek är ägarna olika mycket insatta i företaget. I de större 

företagen har ägarna ofta mindre insyn i företaget och för att de ska kunna fatta beslut som 

baseras på rapporterna är det extra viktigt att kunna ta del av trovärdiga rapporter. (FAR 

Förlag, 2006). 

Kreditgivare 

Banker och andra kreditgivare som lånar ut pengar till företagen är i behov av säker och 

tillitsfull information för att kunna bedöma företagets kreditvärdighet.  Informationen får 

högre trovärdighet och säkerhet då den granskas av en oberoende revisor. (FAR Förlag, 

2006). 

Kunder & Leverantörer 

Kunder är i behov av att veta om företaget kommer sköta sina leveranser och leverantörerna 

om de vågar leverera till företaget samt ge kredit. Här kommer även 
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kreditupplysningsföretag in som en viktig part då det där bland annat framkommer om 

innehållet i revisionsberättelsen de senaste åren bestått av anmärkningar. (FAR Förlag, 

2006). 

Anställda 

Anställda i företaget är jämfört med de andra intressenterna mer personligt beroende av 

säker information. (FAR Förlag, 2006). 

Styrelse/VD 

För styrelse och VD har revisorn en stor betydelse, både som en oberoende part att föra en 

dialog med, men också som någon som ger råd om förbättringar. (FAR Förlag, 2006). 

Stat och kommun 

Då redovisningen ligger som grund för företagets skatter och avgifter är stat och kommun i 

stort av att få en rättvis bild. Företag får även bidrag från stat och kommun vilket gör det 

extra viktigt för att se om de har rätt till bidragen, vilket revisorns uppgift är att intyga.  

(FAR Förlag, 2006). 

Grant Thornton (hemsidan) beskriver nyttan med revision med fem faktorer: 

 Ger trovärdighet och förtroende hos kontakter och kreditgivare 

 Ger en säkrare kvalitet på materialet 

 Ger en extra säkerhet 

 Ser till att lagar och regler följs 

 Ger en minskad risk för ägare 

Däremot hävdar Öhman et al. (2006) att svenska revisorer fokuserar mer på historiska 

händelser och ”hård” fakta, såsom siffror, samt kontroller av vissa delar av företagets 

verksamhet än att se till externa intressenters perspektiv. Det kan således bero på att den 

typen av information är betydligt svårare att revidera och är därmed också mycket mer 

sällsynt, menar Öhman et al. (2006).  Vidare skriver han att svenska revisorer inte är särkilt 

sugna på att integrera en mer framåtblickande kvalitetskontroll, vilket han menar kan ha att 

göra med den trygghet de känner inför sitt område. (ibid.) Vad är då deras roll i spelet? Det 

är inte bara att sätta sig in i ett företags räkenskaper på ett litet kick, dessutom krävs det 

lång utbildning för att kunna titulera sig revisor.  
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3.3 Revisorns roll 

3.3.1 Kvalificerad revisor – godkänd vs. Auktoriserad 
 

I en artikel av Sundgren & Svanström (2011) framgår det att antalet kvalificerade revisorer 

uppgår till 4050, varav 1880 är godkända revisorer och 2170 är så kallade auktoriserade 

revisorer. Varje aktiebolag som fortfarande måste tillämpa revisionsplikten måste ha minst 

en sådan kvalificerad revisor, vars uppgift är att granska ett bolags räkenskaper. Inom 

revisionsyrket finns det två olika så kallade befattningar för att anses vara en kvalificerad 

revisor. Antingen kan du vara godkänd revisor som avlagt revisorsexamen eller auktoriserad 

revisor. För båda dessa befattningar krävs utbildning på universitets- eller högskolenivå på 

tre respektive fyra år, samt minst tre respektive fyra års praktisk erfarenhet.  

Utöver det fodras även att personen i fråga avlägger ett så kallat prov för att kunna titulera 

sig revisor på godkänd eller auktoriserad nivå. (Sundgren & Svanström 2011) och 

(Revisorsnämnden). Emellertid betraktas även registrerade revisionsbolag som kvalificerad 

revisor. Utfärdandet av revisorsbevis görs av den granskande Revisorsnämnden (RN), vars 

uppgift, på en statlig nivå, är att förse näringslivet med revisorer som kan revidera 

aktiebolag, banker, försäkringsbolag och andra sammanslutningar som är i behov av sådan 

kompetens.  Vart femte år måste dock en ny ansökan göras för att fortsatt få titulera sig 

revisor, vilket gäller för alla tre benämningar av kvalificerade revisorer. Det innebär även att 

du som kvalificerad revisor måste yrkesmässigt ha arbetat som revisor under den gångna 

tiden. (Revisorsnämnden).  

3.3.2 Granskning 
 

Uppgiften som alla kvalificerade revisorer står inför ligger i att granska olika bolags bokföring 

och årsredovisning, samt styrelsens och den verkställande direktörens förvaltning. Om det är 

ett moderbolag ska även koncernredovisningen kontrolleras, det vill säga om en sådan har 

upprättats. Dessutom ska förhållandet mellan koncernens olika företag granskas. 

Revisorerna måste granska räkenskaperna så pass ingående och omfattande som krävs för 

att upprätthålla god revisionssed, enligt ABL (2005:551 9 kap. 3§) och Revisionslagen (5§). 

Men för att kunna agera fackmannamässigt fordras vissa krav på ett uppdrag som utförs på 

en yrkesmässig nivå.  
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3.3.3 Jävig 

 

Oberoendekravet och självständighetskravet är två viktiga komponenter inom revision och 

innebär att revisorn tar sig an revisionsuppdrag med ett objektivt öga. Det vill säga att denne 

inte får ha någon som helst anknytning till företaget eftersom det kan påverka den 

opartiskhet som fordras av revisorn i dennes ställningstaganden. (Revisorslag 1999:1 079 

20§). Då en revisors objektivitet ifrågasätts brukar man tala om jäv. Att vara jävig betyder att 

du som revisor har ett samband till företaget, vars räkenskaper du ska granska. Därför finns 

det vissa regler kring jäv. I aktiebolagslagen – ABL (2005:551 9 kap. 17§) pratas det om ett så 

kallat intressejäv, vilket innebär att revisorn är en intressent för företaget. (Far Förlag, 2006). 

Det kan vara i form av att revisorn äger aktier i bolaget, är styrelseledamot eller 

verkställande direktör i företaget, är anställd eller att man på något annat vis är verksam i 

bolaget, enligt vad som uttrycks i ABL (2005:551 9 kap. 17§).  

Ett annat slags jäv, ett så kallat släktskapsjäv nämns också i aktiebolagslagen i paragrafen om 

jäv. Det i sin tur innebär att revisorn inte får vara släkt med någon i styrelsen eller den 

ledande befattningen samt att du inte får stå i låneskuld till bolaget. (Sundgren & Svanström 

2012) och (Far Förlag, 2006). I och med att revisionsbyråer även kan erbjuda andra 

redovisningstjänster hotar det oberoendekravet, å andra sidan kan det modifieras till en 

acceptabel nivå genom att använda förebyggande verktyg. Det kan vara i form av 

organisatoriska åtgärder, rutiner, såväl intern som extern kvalitetskontroll eller att anlita 

revisorer från andra byråer. (Sundgren & Svanström 2012). Kravet om oberoende och 

självständighet är grundstenarna i den modell som revisorerna utgår ifrån inför varje nytt 

uppdrag. (Revisorslag 1999:1 079 20-21 §§). 

3.3.4 Analysmodellen 
 

I Sverige finns det en speciell revisorslag sedan 1 januari 2002 och förtydligar det krav på 

oberoende som fordras inom revisionsyrket, och var det första landet i världen som lagfäste 

analysmodellen för prövning av revisorernas oberoende, enligt en promemoria av FAR 

(2005). Ett icke oberoende kan sägas vara ett hot mot den opartiskhet och självständighet 

som exempelvis kan uppkomma i och med att revisorn även tillhandahåller så kallad fri 

rådgivning, enligt Revisorsnämndens uttalande, vilket även FAR skriver i sin promemoria 
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(2005). Med fri rådgivning menar revisorsnämnden, rådgivning utan att det har varit något 

krav på rådgivning på grund av iakttagelser vid granskningen.  

Orsaken  

Anledningen till analysmodellen skriver FAR i sin promemoria (2005), grundar sig i EG-

kommissionens modell som först presenterades år 1995, och som bygger på den 

analysmodell som då var tillämpbar i Storbritannien om opartiskhet och självständighet. 

Vidare beskrivs det att, fram till 2001 har den utvecklats och bearbetats till den analysmodell 

som idag finns i förslaget i EU:s rekommendation.  

Hot  

Varje uppdrag har således en mandattid på ett år, från det att bolagsstämman har beslutat 

om vem som ska sköta företagets revision. Tidigare var mandattiden på fyra år, men i och 

med lagförslaget om revisionspliktens avskaffande ändrades den till ett år. (SOU 2008:32). 

Och varje uppdrag som revisorn tar sig an, har sin utgångspunkt i en så kallad analysmodell 

som noga ska dokumenteras. Där prövas huruvida det föreligger omständigheter som kan 

påverka förtroendet för den opartiskhet och självständighet som uppdraget kräver eller ej, 

vilket finns beskrivet i revisorslagen 21 §. Visar det sig att det föreligger någon typ av 

omständighet som kan påverka revisorns professionella omdöme, ska denne avstå från 

uppdraget. (Far Förlag, 2006). De omständigheter som kan förekomma, vilket revisorn enligt 

lag ska avsäga sig uppdraget, är i form av olika hot.  

 Egenintressehot – revisorn har ett personligt ekonomiskt eller annat intresse i 

företaget. 

 Självgranskningshot – revisorn måste granska sitt eget arbete samt ta ställning till 

redan gjorda arbeten, exempelvis om revisorn tidigare har kommit med ett råd kan 

måste denne även ta hänsyn och granska detta.  

 Partställningshot – revisorn ligger i förhandling med bolaget och därmed har tagit 

ställning för eller emot klienten, till exempel i en domstolstvist. 

 Vänskaps-/förtroendehot – revisorn har ett starkt personligt samband till den 

granskande parten eller på något vis hamnar i ett okritiskt förhållningssätt till vad 

klienten gör. 
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 Skrämselhot – revisorns objektivitet i sitt arbete riskerar att påverkas av klientens 

dominerande personlighet eller av andra påtryckningar utifrån. 

Revisorn måste pröva om ovanstående omständigheter föreligger innan han eller hon tar sig 

an ett uppdrag och prövningen ska göras av tredjeman. Om det visar sig att en omständighet 

råder ska motåtgärder göras eller så ska uppdraget avsägas. (Far Förlag, 2006).  

3.3.5 Anmälningsskyldigheten 

 

Revisorer har utöver prövning av objektivitet och självständighet i form av analysmodellen 

även en skyldighet att anmäla brottsmisstankar om det föreligger någon form av ekobrott – 

skattebrott, bokföringsbrott, mutbrott, bedrägeri, svindleri samt förskingring och annan 

trolöshet. (Far Förlag, 2006). Denna lag infördes år 1999 i syfte om att minska 

förekommande ekobrott som ofta var begångna av högt uppsatta personer i företaget. 

Utifrån det skulle man på så sätt kunna upptäcka brott på ett tidigt stadium. Dessutom var 

syftet att gynna företagets olika intressenter och samtidigt förhindra att företagen 

konkurrerade med otillåtna medel. Detta lades på revisorernas arbetsuppgifter som då fick i 

uppgift att inte bara granska själva räkenskaperna hos företagen, utan även kontrollera 

huruvida det fanns misstankar om brott eller inte. (Larsson 2004:4).  

Om det visar sig att det finns misstankar om brott hos en klient kan revisorn avhjälpa 

företaget i form av påpekanden om vad som är fel och vad som kan förbättras i framtiden, 

istället för att rapportera om det direkt. Det menar Larsson (2004:4) är bättre eftersom 

minsta lilla misstanke om brott inte är värt att rapportera då samarbetet mellan parterna 

riskeras och även företaget kan ta skada av en anmälning som kanske till och med är felaktig. 

(Jansson och Larsson, 2001:30). Och ett påpekande om oegentligheter kan vara minst lika 

förebyggande för att minska brott i framtiden som en anmälan, säger Ekobrottsmyndigheten 

(2007:56), vilken även anser att en anmälan är den sista utvägen efter att revisorn har 

vidtagit alla aktuella åtgärder. Först därefter är det läge att göra en anmälan till åklagaren 

och då även avsäga sig uppdraget, enligt Ekobrottsmyndigheten (2007:56) samt ABL (10 kap. 

37§).  
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3.3.6 Tystnad, tack! 

Ytterligare en plikt som revisorer måste följa är den klassiska tystnadsplikten, vilken innebär 

att de inte får föra vidare information som uppdraget ges. Den enda information som inte 

går in under tystnadsplikten är det som skrivs i revisionsberättelsen. Emellertid är revisorn 

skyldig att dela med sig av informationen till revisorskollegor, särskild granskare, 

lekmannarevisorer och konkursförvaltare samt svara på frågor från årsstämman såvida det 

inte kan skada företaget väsentligt. Utöver detta är revisorn tvungen att lämna upplysningar 

till förundersökningar och åklagare vid misstanke om brott, i annat fall fordras revisorn att 

hålla tyst. Det beror på att denne måste ha tillgång till en stor mängd information om 

företaget för att kunna göra en rättvis revision. Om tystnadsplikten inte skulle gälla riskerar 

företagets information gå förlorad till obehöriga personer som på ett eller annat sätt skulle 

kunna skada företaget. Dessutom finns det risk för att revisorn utför ett dåligt jobb på grund 

av att denne förmodligen inte skulle få tillräckligt mycket information utan en lagstadgad 

tystnadsplikt. (Far Förlag, 2006), liksom (Revisorslag 1999: 1079, 26 §). 

3.4 Redovisningskonsult – auktoriserad 
 

År 2006 infördes en auktoriastionsordning för redovisningskonsulter av Sveriges 

Redovisningskonsulters förbund (SRF) och år 2009 inledde SRF och FAR ett samarbete för att 

komma överens om och införa enhetliga villkor för hela redovisningsbranschen. (Sveriges 

Redovisningskonsulters förbund, SRF). 

Skälet till att SRF valde att införa en auktoriastionsordning för redovisningskonsulter var att 

lyfta fram de redovisningskonsulter som ansågs seriösa och professionella för att på så vis 

skapa mer status för yrket. För att bli en auktoriserad redovisningskonsult krävs det en 

gedigen ekonomisk utbildning samt minst tre års praktisk erfarenhet och ekonomisk 

konsultation, vilket även ger en ökad status för yrkesgruppen, enligt SRF. När du väl kan 

titulera dig redovisningskonsult fordras det att du genomgår en aktualitetsutbildning, det vill 

säga följa de etiska regler och uppfylla de krav på yrkeskvalitet som SRF har satt upp, samt 

genomgå kvalitetskontroll och inneha godkänd ansvarsförsäkring. Aktualitetsutbildningen 

har en certifikatsperiod på tre år och vid ett förnyat certifikat måste du ha arbetat vissa 

timmar. Dessa timkrav har nyligen ändrats och är därmed inne i en övergångsperiod. För 
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certifikat som utgår år 2012 eller tidigare gäller att redovisningskonsulten har arbetat minst 

50 timmar, varav 12 timmar ska ha varit inom redovisning, 12 timmar inom 

beskattningsområdet och 26 timmar inom ett valfritt, men relevant ämne. Medan de 

certifikat som utgår år 2013 eller senare har ett totalt antal timmar på 60 timmar, varav 

minst 14 timmar ska vara hänförliga till redovisning, 14 timmar ska kunna hänföras till 

beskattningsområdet och 32 timmar ska ha skett inom ett valfritt, men relevant ämne. 

(Sveriges Redovisningskonsulters förbund, SRF).  

3.4.1 Kvalitetskontroll 

 

Utöver aktualitetsutbildningen och kraven för att bli redovisningskonsult görs så kallade 

kvalitetskontroller. Detta sker vart sjätte år för att säkerställa att redovisningskonsulterna 

arbetar enligt god sed för redovisningskonsulter, enligt Reko – svensk standard för 

redovisningstjänster. Kvalitetstänkandet tar sin början redan i den egna organisationen 

genom att varje auktoriserad redovisningskonsult ska ha riktlinjer och rutiner för sin egen 

kvalitetsförsäkring. Hur pass omfattande dessa riktlinjer och rutiner är samt 

dokumentationen av dem är i en varierande grad beroende på redovisningsföretagets 

storlek. (Sveriges Redovisningskonsulters förbund, SRF). 

3.4.2 Uppgiften 

 

Auktoriserade redovisningskonsulter är i stor utsträckning ekonomiavdelningen på ett 

mindre företag, enligt SRF, och arbetar med såväl redovisning som affärsutveckling och även 

rådgivning. Detta görs i form av den löpande redovisningen, deklarationer, bokslut och 

årsredovisningar samt deltagande i den ekonomiska planeringen och även i budgetarbetet. 

Deras uppgift är att redan i redovisningen och den ekonomiska rapporteringen se till att 

dessa håller måttet och är av god kvalitet, medan revision innebär att kvalitetskontrollera 

räkenskaperna i efterhand. Redovisningskonsulten har stor kontakt med företaget under 

hela året. Det gör att denne är väl insatt i verksamheten hos klienten och kan därmed vara 

en stabil pelare som kommer med viktiga råd vid beslutsfattanden och även vid utvecklingen 

av företaget. Man kan säga att redovisningskonsulter har stor och bred kunskap gällande 

den ekonomiska biten inom ett företag. (Sveriges Redovisningskonsulters förbund, SRF). 



 30 

3.5 Revisorn kontra redovisningskonsulten – förväntade hot 
och möjligheter 
 

Nu när revisionsplikten är avskaffad för småföretagen har saker och ting förändrats för såväl 

revisorer som redovisningskonsulter. Överskottet av revisorer som nu råder i och med 

avskaffandet av revisionsplikten gör att dessa nu måste finna jobb inom andra genre inom 

redovisningsbranschen. Det gör att båda yrkeskårerna, revisorer och redovisningskonsulter, 

nu är tvungna att konkurrera med varandra om de uppdrag som står till förfogande för de 

småföretag som valt bort revision, enligt utredningen. (SOU 2008:32).  

Utredningen menar emellertid att konkurrerandet kunde ses som ett orosmoment för 

revisorerna genom att de nu skulle förlorar sin monopolställning. Därmed skulle de också 

tvingas gå ut på en marknad med en förändring i snabb takt och slåss om de åtråvärda 

jobben, vilket då kan ses som ett hot för dessa. Även redovisningskonsulterna påverkas 

genom att dessa nu möter stor konkurrens på de områden som tidigare varit deras 

huvudområden. Däremot öppnas en möjlighet för dessa att erbjuda redovisningstjänster 

istället för revision till de företag som idag undantas revisionsplikten. (SOU 2008:32).  

Däremot måste revisorerna nu söka sig till eller skapa nya arbetsuppgifter, vilket gör att de 

får utöka sitt kunskapsspektrum och kan på så vis arbeta inom såväl revision som 

redovisning. (SOU 2008:32). Det i sin tur kan ses som en möjlighet i och med att de får 

användning för all sin kunskap inom ekonomiområdet. Emellertid hotas intäktssidan för 

revisorerna genom att vissa tilläggstjänster som medfört revisionen faller bort på grund av 

avskaffandet av revisionsplikten, vilket gör att revisorernas yrkeskår hotas, enligt 

utredningen. (SOU 2008:32). I utredningen skrivs det även att revisorer på sikt sannolikt 

kommer att minska, dock är det mycket osäkert hur pass stor minskningen kommer att bli. 

De revisorer som arbetar på revisionsbyråer på mindre orter anses vara mest sårbara 

eftersom möjligheten till att erbjuda andra tjänster än revision kan ses begränsad på dessa 

orter. Det beror på att det inte finns lika många företag som i de större städerna och dessa 

företag är också av mindre karaktär. (SOU 2008:32). 
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3.6 Effekterna av frivillig revision 
 

Sverige har ett av de lägsta kraven för vilka bolag som omfattas av reformändringen och är 

även ett av de sista länderna i EU att genomföra ändringen. Regeringen ska efter ett par år 

sammanställa en rapport över vilka effekter reformändringen fått, vilket gör att det ännu 

inte finns mycket information om konsekvenserna. I detta kapitel kommer därför de 

konsekvenser som hittills är synliga i Sverige att beskrivas och därefter en beskrivning av de 

effekter det fått för andra länder i EU som genomfört reformändringen tidigare.  

Företagarorganisationen Företagarna har sammanställt en rapport som visar utfallet de 

första tio månaderna efter revisionspliktens avskaffande. Den visar att 34 000 av 250 000 

(cirka 14 %) av de bolag som omfattas av valmöjligheterna valt bort revisorn. Detta kan 

jämföras med 47 % av de nybildade bolagen som valt att inte ha revisor. Skillnaden kan bero 

på att det för de redan etablerade bolagen måste bli ett nytt räkenskapsår innan de kan ta 

bort revisorn medan nystartade bolag efter oktober 2011 kan välja bort detta redan från 

början. De ”gamla” bolagen måste även aktivt fatta beslut om borttaget vilket Företagarna 

tror skapat eftersläpningar för dessa bolag. Om bolaget istället varit tvunget att aktivt välja 

att fortsätta ha revision hade procentsatsen sannolikt varit högre. (Företagarna, 2011). 

Detta kan jämföras med de effekter revisionspliktens avskaffande har fått för länder som 

genomfört reformändringen tidigare och där man kunnat göra mera omfattande analyser av 

effekterna. 

3.6.1 Omvärldsanalys 
 

Danmark 

Det danska Folketinget beslutade 2006 att bolag aktivt måste välja bort revisionen för att 

inte omfattas av revisionsplikt. Danmark var därmed det tredje sista landet i EU att slopa 

revisionsplikten före Sverige och Malta. (Aggestam Pontoppidan, 2010). Det är 

bolagsstämman som beslutar om borttaget av revision och i företagets årsredovisning ska 

det varje år framgå om företaget valt bort revision nästföljande år. Detta har dock skapat 

problem i Danmark eftersom det ofta glöms bort, vilket gör att företaget ändå är tvunget att 

använda sig utav en kvalificerad revisor det aktuella året. (SOU 2008:32). 
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Det var 75 000 företag som hade möjligheten att välja bort revision när Danmark 2006 fick 

reformändringen. 2010, fyra år senare, har ca 23 % (17 000 företag) utnyttjat detta. Av de 

som valde bort revision har cirka en tredjedel valt att behålla revisorn för andra tjänster som 

redovisning. (Balans nr 3, 2010). 

På grund av slopat revisionskrav har även vissa redovisningskrav också tagits bort. För att 

förhindra ekonomisk brottslighet ska bolag som bryter mot bolags-, skatte- eller 

redovisningslagstiftningen tvingas ha revision under 1-3 år. (SOU 2008:32). 

En undersökning gjordes för att utvärdera vilka motiv som låg bakom valet att behålla 

revision hos de företag som omfattades av reformändringen och därmed kunde slopa 

revisionen. 66 % av företagen angav att de inte skulle göra tillräckligt stora besparingar för 

att det skulle vara värt att ta bort. 28 % behöll revision med hänsyn till ägare och andra 

intressenter som lägger stor vikt i revisionen. De sista 6 % bestod av otillräcklig information 

om hur man tar bort revisionen. (Halling, 2007). 

I undersökningen gjordes även en intervju med två statsauktoriserade revisorer, delägare i 

företaget Addere revision. I intervjun framkom det att företaget på grund av den slopade 

revisionsplikten förlorat cirka 8 % av sina kunder, vilket revisorerna inte ansåg påverkade 

företaget i alls stor utsträckning. Man såg även en skillnad i vilka tjänster som efterfrågades. 

Från att till största del efterfråga rena revisionstjänster övergick efterfrågan mer till 

redovisningstjänster. (Halling, 2007). 

Kostnaden för revision anses i Danmark inte vara en betydande kostnad för företaget och 

utgör därför inget motiv för företagen att ta bort revisorn. Kvaliteten hos den finansiella 

informationen är en faktor som väger tyngre och därmed anses riskreducering viktigare än 

kostnadsbesparingar. England å sin sida har inte samma kvalitetskrav som Danmark och kan 

därför inte ge samma tillitsfulla finansiella information som Danmark. (Collis, 2010). 
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England 

I England har man ändrat gränsvärdena för att undantas från revisionsplikt i flera omgångar. 

Den första var 1994 och sedan dess har de höjts 1997, 2004 och 2008. Det finns en yttrad 

cost-benefit analys som ligger till grund för avskaffandet av revisionsplikten, vars syfte är att 

förenkla för småföretagen. Den säger att en regel ska avskaffas om inte nyttan av regeln 

överväger kostnaderna. År 2008 omfattades 900 000 företag och av dessa har ca 60-70 % 

valt bort revision. Enligt den senaste undersökningen, gjord 2006, som behandlar nyttan av 

att för företagen använda revision trots att de omfattas av undantaget. Enligt denna 

undersökning använder sig 20 % av revisionen trots att de inte behöver och det tyngsta 

argumentet var att ledningen inte kände till att de omfattades av frivillig revision. Liksom 

danska företag var ett av skälen att revisionen kunde vara till nytta för externa intressenter. 

Emellertid använde sig även här många företag av revisionsbyråerna för sin redovisning samt 

bokföring. Detta arbete gjordes av mindre kvalificerade personal eller personal som ännu 

inte var färdiga med sin utbildning. (SOU 2008:32).  

I England finns inget krav på redovisningskonsulter, istället kontrolleras de bolag som valt 

revision genom att de skickar in sin årsredovisning till Companies House där den registreras, 

såvida den inte är inkorrekt. Detta anses vara ett tillförlitligt tecken på att bolaget inte har 

ekonomiska svårigheter. Man har infört flera olika kvalitetskontroller som emellertid inte 

fått stor genomslagskraft vilket gjort att de tagits bort. Då revisorerna i sitt arbete har vissa 

kvalitetskrav som de måste följa medan andra yrkesgrupper uträttar samma arbete utan 

dessa krav menar revisorsorganisationerna att de konkurrerar på olika villkor. 

Revisionspliktens avskaffande har minskat antalet revisorer i England och därmed har 

möjligheter till utbildning av revisorer kraftig reducerats. Detta har gjort att det blivit svårare 

att hitta revisorer för de bolag som inte omfattas av möjligheten att välja bort revisor. (SOU 

2008:32). 

Revisionspliktens avskaffande har till största del påverkat de mindre byråerna då dessa totalt 

sett har flest kunder som omfattas av valmöjligheten. Detta gör att utbildningsmöjligheterna 

för blivande revisorer endast kommer att kunna erbjudas på de större byråerna. (Marriott et 

al. 2011). 
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3.7 SWOT-analysen 
 

SWOT-matrisen är en nulägesanalys med fyra olika kombinationer. Analysen är ett verktyg 

som uppmärksammar ett företags styrkor, svagheter, hot och möjligheter. Detta görs i syfte 

att företaget genom analysen ska veta vart fokus ska läggas, men fungerar även som stöd vid 

beslutsfattanden. (Ghazinoory et al. 2011). 

 

Figur 1. En schematisk skiss av SWOT-analysen. (efter Kotler, 2010, s. 78). 

Ett företags styrkor och svagheter måste baseras på företagets kompetens och tillgångar för 

att fungera som en framgångsrik strategi och vara motståndskraftig gentemot konkurrenter. 

Exempel på faktorer som bör påverka strategin är företagets innovation, tillgång till kapital, 

marknadsföring och kundbas. (Aaker, 2008). 

För den externa analysen krävs att företagets hot och möjligheter på marknaden identifieras. 

Den för företaget interna utmaningen är att bedöma vilka som är mest väsentliga för 

företaget och även prioritera dem. (Aaker, 2008). 
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3.8 Förväntade hot och möjligheter 
 

3.8.1 Revisionsbyråerna 

 

Lagförlaget om att småföretagen ska undgå lagstadgad revision innebär såväl hot som 

möjligheter för revisionsbyråerna. Som nämnts ovan kommer småföretagen alltmer avsäga 

sig revision, vilket gör att revisionsuppdragen minskar och byråerna måste på så vis anpassa 

sitt tjänsteutbud i takt med förändringen av marknaden och dess efterfrågan. (SOU 

2008:32). Detta anser Ernst & Youngs VD, Jan Birgerson, i ett pressmeddelande (2008) är ett 

positivt tecken på så vis att det skapar möjligheter för revisionsföretagen. Han menar då att 

revisionsbyrån har möjlighet att erbjuda en rad andra tjänster som inte tidigare varit möjligt 

på grund av det oberoendekrav som fordras vid revision. Styrelseordföranden på Deloitte, 

Svante Forsberg, anser däremot att oberoende- och självständighetsfrågorna skulle komma 

att bli ännu viktigare för såväl revisionsbolag som konsultföretag i och med lagändringen. 

(Deloitte, hemsida). 

Birgerson (2008) bedömer även att en mer efterfrågestyrd revision skulle komma att 

behövas, det vill säga att revisionen är mer skräddarsydd för kundens behov och dennes 

förutsättningar. Emellertid menar han att alla företag inte är i behov av revision, men att de 

allra flesta ändå är i behov av revisionsbyråernas kompetens. På Ernst & Young var då tanken 

att erbjuda ett antal olika rådgivningstjänster eftersom redovisnings- och 

ekonomikonsulttjänster skulle komma att bli oerhört viktiga inför framtiden, enligt 

Birgerson. (pressmeddelande 2008-04-03).  

Ha kvar revisorn  

Däremot tror många att en del av de bolag som undantas revisionsplikten alltjämt kommer 

att ha kvar revisorn, vilket en undersökning av Svanström visar, där 2/3 av respondenterna 

uppger att de kommer att behålla revision (Sundgren & Svanström 2010, s. 50). Medan 1/5 

säger att de planerar att välja bort revisionen. Det visar sig även att 50 % av de tillfrågade i 

en studie väljer att ta hjälp av revisionsbyrån med andra tjänster än revision. Det skriver 

Sundgren & Svanström beror på flera orsaker. Kunskapsöverföring mellan revisions- och 

rådgivningstjänster är en viktig förklaring. De menar att revisorn redan är väl bekant med 
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företaget genom revisionen och på så vis går det mindre tid att sätta sig in i verksamheten 

vid rådgivningsfrågor. Vidare förklarar de att det är en fördel för företagen genom att det 

redan finns en etablerad kontakt företaget och revisionsbyrån emellan.  

Positivt  

Det kan även vara positivt för revisionsbyråerna eftersom de kan erbjuda 

redovisningstjänster istället. Det vill säga att om kunden väljer bort revisionen är det möjligt 

att dessa ändå väljer att bibehålla andra redovisningstjänster. Ju längre relationen mellan 

revisionsbyrån och kunden är, desto större chans är det att kunden anlitar revisionsbyrån 

med rådgivning och dylikt, visar en studie gjord bland svenska företag. (Sundgren & 

Svanström 2012). Det här menar Sundgren och Svanström (2012) ger en stor möjlighet för 

byråerna att sälja mer av andra redovisningstjänster. Dessutom bevisar undersökningen att 

det finns ett positiv samband mellan andra redovisningstjänster från revisionsbyrån och den 

upplevda kvaliteten på revisionstjänster. Det innebär även att sökkostnaden för att hitta 

andra företag som bjuder ut redovisningstjänster är större än att anlita den redan befintliga 

byrån (Sundgren & Svanström, 2012). Tyvärr medför lagändringen även vissa hot mot 

revisionsbyråerna. 

Negativt  

Lika som för revisorerna tvingas revisionsbyråerna att konkurrera på en marknad i 

förändring. Dessa måste nu tävla med andra redovisnings- och ekonomitjänsteföretag liksom 

andra revisionsbyråer som vill åt småföretagens uppdragserbjudanden, vilket kan ses som 

negativt. Det kan även skapa ett orosmoment på grund av att monopolställningen 

försvinner, enligt utredningen. (SOU 2008:32). Därjämte hotas byråerna till att sänka sina 

priser då branschen förväntades bli mer efterfrågestyrd och fler revisionsföretag måste till 

att rivalisera. (SOU 2008:32).  

Genom lagändringen måste revisionsbyråerna följa med i förändringen, vilket gör att det 

tjänsteutbud som tidigare kunnat erbjudas reduceras för att istället utökas med andra 

tjänster. Utredningen menar då att vissa tjänster som inte längre kommer att vara av lika 

stor vikt faller bort och på så sätt reducerar revisionsbolagens intäkter. Visserligen kommer 

dessa att kunna erbjuda andra tjänster för de som väljer bort revisionen, men utredningen 
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bedömer att intäkterna inte riktigt motsvarar de intäkter som lagstadgad revision uppnår, 

vilket ses som ett hot mot revisionsföretagen. (SOU 2008:32). 
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4. Empiri 

 

I detta kapitel presenteras resultaten från intervjuerna. 

 

 

4.1 Grant Thornton – ett revisions- och konsultföretag 
 

4.1.2 Presentation  
 

Sverige är ett av de länder som ingår i ett globalt fristående nätverk med 100 andra 

verksamhetsländer, vilket Grant Thornton har etablerat kontor i. Företaget Grant Thornton 

är väldigt centralstyrda, det vill säga att det ska vara lika oavsett på vilket kontor du kliver in 

på även om varje kontor i sig är självständiga, berättar revisorn Karin Bäckström. Företagets 

syfte är att hjälpa företagen med revision, skatterådgivning, ekonomiservice och även annan 

rådgivning inom ekonomi. Detta framgår även i deras affärsidé - ”sälja ekonomiska tjänster 

som bidrar till en framgångsrik verksamhet för företag och deras ägare.” Grant Thornton har 

25 kontor i Sverige som är belägna runt om i hela landet med sammanlagt 830 medarbetare. 

(Grant Thornton, företagspresentation).  

4.1.3 Gävlekontoret - Karin Bäckström 
 

På kontoret i Gävle finns det 22 medarbetare (Grant Thornton, hemsida) och deras kunder 

befinner sig främst i Gästrikland, norra uppland och södra hälsingland, förklarar Karin 

Bäckström. Karin är auktoriserad revisor på Grant Thornton i Gävle, vars huvudsakliga 

arbetsuppgifter är att revidera runt 80 stycken kunder. Emellertid förklarar hon även att 

rådgivning och att vara granskningsledare vid större revisionsuppdrag förekommer. Utöver 

det berättar Karin att det händer att hon hyrs ut för att jobba som ekonomichef. Dessa 

arbetsuppgifter har inte förändrats särskilt mycket sedan avskaffandet av revisionsplikten, 

vilket beror på att det inte har hunnit slå igenom ännu, förklarar hon. Däremot säger Karin 
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att de säkerligen kommer att förändras på sikt. Det menar hon beror på att många nybildade 

bolag väljer att inte ha revision.  

4.1.4 Förr i tiden 
 

Redan för flera år sedan, innan avskaffandet av revisionsplikten var ämnet uppe till 

diskussion, för såväl byrån som branschen i helhet. Vad som debatterades var hur man skulle 

nå ut till kunderna i och med att revisionsplikten skulle avskaffas, säger Karin. 

Marknadsföring var ett tillvägagångssätt, vilket har blivit mer och mer offensivt, förklarar 

hon. I förberedelserna inför avskaffandet av revisionsplikten var syftet att marknadsföra 

andra tjänster, men också att tala om vad revision innebär, berättar hon vidare.  

4.1.5 Hur många småföretag? 
 

Karin berättar att branschorganisationen FAR har inrättat en undersökning, vars resultat 

stämmer överens med dem. Det vill säga att de inte avviker från dessa siffror, vilka består av 

att ungefär 10 % har valt bort lagstadgad revision. Medan, för nybildade företag uppgår 

siffran till 75 % som då redan från början väljer bort revision. På kontoret i Gävle tror sig 

Karin att de har cirka 550 uppdrag och att 55 % utav dessa undantas revisionsplikten. Endast 

10 % har emellertid valt att inte ha någon revision. Utmaningen för oss är hur de nybildade 

företagen ska fångas in och hur de ska kunna hjälpa dem på traven, därför att lagstiftningen 

är exakt likadan, menar hon.  

4.1.6 Bortfall 
 

Av de som har valt att inte ha någon revision har ändå möjlighet till andra tjänster, säger 

Karin. Hon menar på att de flesta bolag ligger kvar och får hjälp med andra tjänster utöver 

revisionen, vilka kan vara alltifrån första verifikationen till årsredovisningen och 

deklarationen. Med andra ord innebär det att vissa företag har valt att hoppa över 

revisionen, men väljer ändå att bibehålla hjälp med redovisningen, årsredovisningen och 

deklarationen. Däremot de kunder som bara anlitar Grant Thornton för revision och får hjälp 

med redovisningsbiten på annat håll går förlorade om de väljer bort revisionen, förklarar 

Karin.  
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4.1.7 Valt bort respektive icke valt bort 

 

Orsaken till att mindre bolag väljer att ha kvar revision tror Karin grundar sig i den trygghet 

som råder för de redan etablerade företagen, att de är vana med den granskning som 

revisionen utgör och känner sig bekväma med det. Vidare berättar hon att det även kan bero 

på krav från intressenterna, till exempel att banken kräver att företaget har revision eller att 

ett bolag med flera ägare är villiga att ta hjälp från en extern partner. Ett annat skäl till att ha 

kvar revision säger Karin kan ha med skatteverket att göra. Vad hon menar är att du på 

deklarationen får kryssa för huruvida du har revision eller ej. Hon forstätter förklara att vissa 

bolag väljer att ha kvar revisionen bara för att slippa frågor från skatteverket som gör fler 

kontroller om du inte har revision. Det innebär att arbetet mer eller mindre flyttas och läggs 

på skatteverket istället.  

De som då väljer bort sin revision, gör det på grund av att nyttan inte ger det mervärde som 

önskas eftersom kostnaden är större än vad mervärdet ger. Karin ser framförallt att det är 

enmansföretag utan någon extern finansiering och som driver företaget helt på egen hand 

som tar detta i beaktning. Att dessa väljer bort revisionen är förståeligt, säger Karin. Hon 

menar på att de inte har ett behov av revision eftersom de inte har några externa 

intressenter på grund av att de är så pass små företag. Hon ser inte att det är någon speciell 

bransch som valt bort revision, utan snarare storleken på bolaget, berättar hon. Karin säger 

även att de inte erbjuder sina tjänster till någon särskild bransch. På hemsidan däremot 

uttrycker de sig med att främst inrikta sig mot entreprenörsföretag. Vidare berättar hon att 

varje revisor försöker nischa in sig på olika branscher, till exempel att någon har flera företag 

inom elbolag eller skogsföretag. Det förklarar hon beror på att om du har exempelvis ett 

elbolag kan du likaväl ha ytterligare ett liknande företag.  

4.1.8 Pris 

 

I och med att revisionsplikten avskaffats har branschen blivit mer efterfrågestyrd. Det har 

gjort att löpande jobb har övergått till att bli mer offertförfrågningar, berättar Karin. Hon kan 

emellertid inte säga att det är beror just på lagändringen, utan att det är en utveckling inom 

branschen som har nått till den punkten. Dessutom finns det en tendens till att priserna 

trycks tillbaka, utan att hon konkret har sett det. Dock förklarar hon att revisorsarbetet 

innebär mer och mer arbetsuppgifter gentemot för några år sedan, men att detta inte beror 
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på lagändringen, utan är en utveckling som ligger i tiden bara. Utifrån det menar Karin att 

priserna borde öka, men att det inte är fullt möjligt.  

4.1.9 Tillväxt 
 

Omsättningen i sig har ökat, men det menar Karin inte alls beror på avskaffandet av 

revisionsplikten. Istället beror det på tillväxt och att de hela tiden försöker växa inom byrån, 

vilket har sin grund i organisk tillväxt, egen tillväxt och förvärv, förklarar hon. ”Målet är ju att 

hela tiden öka, vi vill ju växa”, säger Karin.  

4.1.10 Mandat 4-1 

 

Förändringen gällande mandattiden har inte påverkat något särskilt, tycker Karin. Däremot 

anser hon att en fyraårsperiod var i huvudsak bättre. Det menar hon har sin grund i att man 

vill ha ett längre förhållande med en kund än att de svassar runt och byter, kontinuiteten. 

Den vetskapen om att ha uppdraget i fyra år och på så vis kunna gå in och se vad det är för 

någonting och utifrån det göra upp en långsiktig plan redan från början. Det vill säga att 

redan år ett kunna se vad som ska granskas nu och vad som kan vara aktuellt att ta upp 

nästkommande år. Hon poängterar att det som är bättre med att ha en längre tidsperiod är 

att man kan planera över en längre tid.  

4.1.11 Tjänster 
 

Tidigare, berättar Karin, lades det mest fokus på revision sedan skatt och så redovisning och 

ekonomiservice. Medan i dagsläget har redovisning och ekonomiservicebiten lyfts upp och 

dessa läggs betydligt mer fokus på idag jämfört med innan lagändringen, beskriver hon. Karin 

ser också att utbudet av tjänster har ökat en aning och att den tendensen kvarstår. Det 

förklarar hon inte är en följd av revisionspliktens avskaffande, utan att det är något som 

ligger i tiden. Däremot poängterar hon att det främst är ekonomiservicebiten som har tagit 

ett kliv upp i rampljuset inom redovisning, vilket emellertid slopandet av revisionsplikten 

ligger till grund för. Utöver det har slopandet av revisionsplikten inte förändrat utbudet av 

tjänster särskilt mycket, förklarar Karin.  
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4.1.12 Nytillskott av tjänster 

Nya tjänster har tillkommit, dock inte på grund av revisionspliktens avskaffande, säger Karin. 

Hon uttrycker att utvecklandet av tjänster görs hela tiden för att effektivisera arbetet, men 

att själva lagändringen inte är kopplade till dessa tjänster. ”Till exempel kan vi erbjuda 

företagen att scanna sina leverantörsfakturor, vilket inte var möjligt för fem-sex år sedan”, 

förklarar hon. Vidare berättar Karin om olika revisorsintyg som togs upp inom FAR:s 

verktygslåda i samband med skiftet, det vill säga olika intygstjänster som att exempelvis 

revidera sitt lager och att revisorn då skulle uttala sig om det. Emellertid säger Karin att det 

inte är något som hon har märkt av, men som kan bero på att det inte har marknadsförts 

speciellt hårt, förklarar hon sedan.  

4.1.13 Kompetens och karriär 
 

Vid frågan om ny kompetens har tagits in sedan slopandet av revisionsplikten för 

småföretagen svarar Karin först att så inte är fallet. Hon hävdar att kompetens visserligen 

har tillkommit, dock inte på grund av lagändringen. Sedan berättar hon att det har skett 

förändringar på det viset att det är mer aktivt fokus på andra affärsområden. Det beror på 

den medvetenhet som ligger till grund för om du, till exempel ska satsa på affärsrådgivning 

som specialitet, förklarar hon vidare. Utöver det talar hon om att det skapar nya 

karriärmöjligheter för exempelvis affärsrådgivare och ekonomiservice, som tidigare inte har 

varit aktuellt och att det tänket skapades i samband med att lösa revisionspliktens 

avskaffande. Man har heller inte i nuläget behövt vidareutbilda sig eller sadla om till något 

annat område, berättar Karin. Däremot förklarar hon att det finns någon som har sagt att 

man hellre vill satsa på redovisning eller affärsrådgivning eller ekonomiservice istället för 

revision, vilket Karin tycker är bra då revisionsyrket är på väg att minska. Emellertid har de 

ännu inte haft ett överskott på revisorer, säger Karin. Hon fortsätter att prata om naturliga 

pensionsavgångar som förmodligen inte kommer att ersättas i lika stor utsträckning som 

fordrats tidigare i och med vad yrket förväntas gå tillmötes i framtiden. Fortsättningsvis 

berättar hon att det ändå kommer att behövas revisorer för de allra största bolagen även i 

eftervärlden.   
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4.1.14 Utvecklingsmöjligheter 

Möjligheter inför framtiden gällande utbud av tjänster till småföretagen, som Karin ser på 

det, är att vidareutveckla redan befintliga tjänster, men även att utveckla nya för att anpassa 

marknadens efterfrågan. Medan hoten kommer från andra spelare som säljer 

redovisningstjänster. Vad hon menar är att framtida hot kommer av hur aggressiva bankerna 

kommer att bli med att sälja rådgivning, liksom andra aktörer på marknaden. Hoten ökar i 

och med att det blir hårdare konkurrens inom branschen, vilka då kommer från andra 

företag som säljer samma typer av tjänster, förklarar hon vidare.  

4.1.15 Positiv/negativ 
 

Som Karin ser på det, kan det vara positivt för såväl kunden som för revisionsbyrån. Hon 

menar då att med tanken på hur revisionen ser ut är det bättre att säga att: ”Här behövs det 

inte revision, nej men då gör vi inte revision. Då kanske vi ska sälja in rådgivningstjänster 

istället.” Vidare berättar hon att det gäller att komma in och säga att vi kan ha en årlig 

genomgång i alla fall med lite rådgivning. Visserligen blir det mindre timmar, menar hon och 

kan då vara lite av det negativa slaget, men att det är positivt för kunden. ”Det kan väl vara 

positivt för oss också”, förklarar hon, genom att du inte behöver ta det ansvar som det 

innebär att granska redovisningen, det vill säga att du friskriver dig och att du slipper göra 

revisionen i vissa fall, fortsätter hon att berätta.   

4.1.16 Gränsvärdeshöjning 

 

Troligtvis kommer gränsvärdena att höjas så att fler företag undantas lagstadgad revision, 

berättar Karin och säger även att man idag håller på att utreda detta för att anpassa oss till 

resten av Europa. Vad som då kommer att hända med revisionsyrket är en bra fråga, 

fortsätter hon. Hon tror inte att yrket kommer att försvinna helt då de största bolagen 

fortfarande kommer att vara i behov av revision, men överskottet på revisorer kommer bli 

ett faktum. Diskussionen kring ämnet fortsätter och för oss vidare till att det finns en 

möjlighet att revisionsbyråerna mer eller mindre dör ut och att de revisorer som fortfarande 

utövar revision placeras ut i myndighetsverksamheten eller på banker för att där kontrollera 

andra företags redovisningar.  
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4.2 PwC – Sveriges största revision- och redovisningsbyrå 
 

4.2.2 Presentation  

 

Öhrlings PricewaterhouseCoopers bildades 1999 efter en fusion mellan Öhrlings Coopers & 

Lybrand och Price Waterhouse. Omedelbart efter fusionen blev företaget marknadsledande i 

Sverige inom sina verksamhetsområden; revision, riskhantering, redovisning, 

skatterådgivning, corporate finance och annan revisionsnära rådgivning. PwC finns idag i 158 

länder med 169 000 medarbetare. I Sverige har man 3 800 medarbetare fördelade på 130 

kontor. Affärsidén är att utveckla, sälja och genomföra revision, redovisning och kvalificerad 

rådgivning inom finansiella och närliggande områden för att kunderna ska uppnå 

värdetillväxt och trygghet. (PwC, hemsida) 

4.2.3 Uppsalakontoret - Britta Lindman 

 

På kontoret i Uppsala finns ungefär 100 stycken medarbetare som är fördelade på ca 50 

stycken redovisning, 30-40 stycken revision samt skattekonsulter. Kunderna finns till största 

delen i Uppsala samt Knivsta, men kan även sträcka sig till andra regioner, förklarar Britta 

Lindman. Britta är nybliven auktoriserad revisor på PwC i Uppsala och hennes huvudsakliga 

uppgifter är revision. Hon är även team manager på medelstora och större uppdrag, vilket 

innebär att hon planerar, utför och skriver på revisionen för dessa uppdrag. Utöver detta har 

hon i dagsläget hunnit bygga upp en egen mindre kundgrupp. Britta har ännu inte kunnat se 

någon förändring vad gäller arbetsuppgifterna efter revisionspliktens avskaffande, vilket hon 

tror beror på att gränserna fortfarande är så pass låga och menar också att man troligtvis 

kommer kunna se större förändringar ju högre gränserna för vilka som omfattas av 

revisionsfrihet blir.  

4.2.4 Förr i tiden 
 

Revisionsbyråerna var förberedda för en större förändring än vad det slutligen blev, vilket 

enligt Britta gjorde att man inför avskaffande inte genomförde speciella förberedelser i 

större utsträckning. Byrån tog fram material med information om vad avskaffandet bland 

annat innebär samt vad en redovisningskonsult respektive revisor gör. Annars gick det mesta 

ut på diskussioner med de mindre företagen huruvida de är i behov av revisor eller inte. 
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Vissa kunder är i behov av någon form av legitimitet eller kvalitetsstämpel, exempelvis ett 

banklån eller de företag med större leverantörer, vilket gör revisionen nödvändig, medan 

andra inte har något behov alls. Det man hela tiden arbetar med är diskussion och samtal 

med kunderna, säger Britta. Detta har visat sig vara viktigt, främst då företag bestämmer sig 

för att ta bort revisorn och skickar in en anmälan som kommer in för sent (efter 

bokslutsdagen). I dessa fall måste allt göras om, revisorn måste väljas till igen och mycket 

merarbete tillkommer. Diskussioner med kunderna har därför varit det viktiga, främst för 

företag som vill ta bort revisorn, men inte har all kunskap som krävs för hur detta görs.  

4.2.5 Hur många småföretag? 

 

Britta berättar att PwC så vitt hon vet, inte tagit fram någon statistik på hur många av deras 

kunder som omfattas av möjligheten att välja bort revisorn och därmed inte heller hur 

många som valt bort lagstadgad revision. Hon poängterar dock att detta troligtvis gjorts 

någonstans i organisationen. Det är inget som har kommunicerats ut bara, fortsätter hon.  

4.2.6 Bortfall 

 

De mindre företag som inte har ett värde av revisionen erbjuds andra tjänster, såsom 

exempelvis redovisning. Här ser man till varje kund och deras förutsättningar för att skapa 

ett så bra värde utifrån kundens behov, säger Britta. De företag som får hjälp med både 

redovisning och revision hos PwC och som inte har behov av revision fortsätter med 

redovisningen som tidigare.  

4.2.7 Valt bort respektive icke valt bort 
 

Anledningen till att småföretagen valt bort revision tror Britta grundar sig i att de inte är i 

behov eller får något mervärde av revisionen. Hon ser framförallt att det är den lilla firman 

som driver företaget helt på egen hand och som kanske har en ekonomutbildning i grunden 

som inte får detta mervärde. Att dessa väljer bort revisorn tycker Britta är förståeligt och 

pekar på att det gått från regelstyrt, där alla företag omfattas av revisionsplikt, till mer 

behovsstyrt, där man ser till varje enskilt företags behov och förutsättningar.  

De som däremot har externa intressenter, genom exempelvis banklån, har oftast ett krav att 

ha en revisor och är därför de som behåller revisorn, menar Britta.  Även företag med två 
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delägare där endast den ena arbetar i företaget kan vara i behov av revisorn främst genom 

säkerheten att allt går rätt till. Vidare berättar hon att det kan bero på tryggheten med 

revisorn, att ha någon som man vända sig till med frågor samt för dem som inte har kunskap 

att få hjälp och se till att allting är som det ska. Beroende på att de flesta mindre företag har 

visionen att växa och bli större väljer de att från början ha en revisor.  

PwC i Uppsala riktar sig till alla branscher, allt från tillverkande företag till läkemedelsföretag, 

dock menar Britta att kontoret till stor del har utvecklingsbolag som kunder. I Stockholm 

däremot är revisorerna indelade i fokusgrupper som specialiserar sig på en viss bransch, 

vilket beror på att kontoret där är större och därmed krävs en tydligare uppdelning. 

4.2.8 Pris  

 

Avskaffandet av revisionsplikten har enligt Britta gjort branschen mer efterfrågestyrd där 

företagen som inte ser ett behov av revision istället köper in konsultationstjänster. 

Emellertid menar hon att det är få företag som försvunnit helt, det är oftast de företag som 

redan har riktigt bra redovisningsbyråer. Priserna har däremot inte sänkts, snarare höjts 

menar Britta som förklarar att förändringen beror på att kontoret ska anpassa sig till priserna 

som råder i Stockholm då det geografiskt sett ligger nära och därmed lockas kunderna att 

köpa samma tjänster billigare i Uppsala. Dock finns inget samband mellan avskaffandet och 

ökningen av priserna. 

4.2.9 Tillväxt 
 

”Byrån har som mål att växa”, säger Britta. Omsättningen ökar hela tiden och fler anställs, 

men detta har enligt Britta inget att göra med avskaffandet av revisionsplikten utan snarare 

på att byrån har som mål att öka omsättningen. Hon förklarar också att en mindre byrå 

troligtvis kan se mer tydliga skillnader. 

4.2.10 Mandattid 4-1 

 

Gällande förändringen av mandattiden har det i praktiken inte blivit någon skillnad, tycker 

Britta. Du är vald på fyra år, men det är inget som säger att du är fast på fyra år, det går att 

byta däremellan. Britta tycker att förändringen varit positiv, främst på grund av att det nu är 

enklare och tydligare regler.  
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4.2.11 Tjänster 

 

Efterfrågan på andra tjänster än revision har inte förändrats alls sedan revisionspliktens 

avskaffande. Emellertid har byrån redan inför avskaffandet lagt ett större fokus på 

redovisning och är idag även Sveriges största redovisningsbyrå. För några år sedan var 

revision och redovisningstjänsterna lika stora, medan redovisningen nu gått om och växt sig 

större. Detta har varit på uppbyggande under flera år, vilket Britta tror till viss del kan bero 

på lagändringen, men främst genom utvecklingen och tillväxten inom området.  

4.2.12 Nytillskott av tjänster 

 

Fler redovisningstjänster har tillkommit, men Britta är tveksam till att detta är en följd av 

lagändringen. Dock började allt mer fokus läggas på redovisning när diskussionerna om 

lagändringen började ta fart så till viss del kan det ha att göra med det, säger hon.  

4.2.13 Kompetens och karriär 

 

Som en följd av att redovisningsavdelningen växer har ny kompetens i form av redovisning 

tagits in, men även här är det svårt att säga om det är lagändringen som ligger till grund för 

detta. Enskilda revisorer med mindre företag som kunder kanske påverkats till viss del, 

menar Britta. De som drabbats värst är de nyblivna revisorerna vars kunder utgörs av de 

mindre företagen som omfattas av valmöjligheten att välja bort revisorn, samtidigt kommer 

nya kunder hela tiden in, vilket gör att de egentligen inte påverkas i större utsträckning.  

4.2.14 Utvecklingsmöjligheter 

 

Vad gäller möjligheter inför framtiden menar Britta att det finns större möjligheter att hjälpa 

till med andra tjänster, då det tidigare varit mer regelstyrt. Konsultation och affärsutveckling 

är två områden hon tror kommer ta större plats, vilket även är positivt då det följer 

branschens utveckling och efterfrågan från kunderna. Hon tror också att det kommer bli allt 

mer viktigt med relationen till kunden, att prata med kunden, förstå verksamheten samt att 

skapa en tillit. ”Så det gäller egentligen att attrahera bäst medarbetare”, säger Britta.  
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4.2.15 Positivt/negativt 

 

Britta ser det som positivt att arbetet med revision inte enbart utgörs av den stereotypa 

revisorn som sitter vid sitt skrivbord och prickar siffror i sitt papper utan att utvecklingen 

gjort att arbetet blivit mer socialt, att förstå människor och förstå situationer och sedan 

kunna dra slutsatser av det. Hon tror att det är bra att komma bort från det gamla med 

”såhär har vi gjort och så kommer vi alltid göra” och istället anpassa sig till utvecklingen. 

Branschen kan annars bli avslagen av att inte tvingas till marknads- och kundanpassningar 

genom förändringar och förnyelse, menar Britta.  

4.2.16 Gränsvärdehöjning 
 

Gränsvärdena kommer att höjas, det är en fråga om när, säger Britta, och pekar återigen på 

att det här gäller för branschen att hänga med i förändringen och anpassa sig till de nya 

förutsättningarna.  

4.3 Tranrev – en lokal revisionsbyrå i Tranås 
 

4.3.1 Presentation/ Tranrev - Olle Hanning 

 

I Tranås, en liten småstad i de småländska skogarna, ligger revisionsbyrån Tranrev som ingår 

i ett nätverk (Revnet) med tio till tolv andra små revisionsbyråer. Att ingå i ett nätverk 

innebär att utbyta olika erfarenheter med varandra. Det kan exempelvis vara så att en del 

utbildningar, liksom konferenser och även kvalitetsgranskning görs ihop inom detta nätverk. 

Tranrev har kunder huvudsakligen i Tranås, men dessa sträcker sig även till närliggande 

områden såsom Jönköping, Eksjö, Aneby, Mjölby och Österbymo.  

Tidigare var Olle Hanning kontorsansvarig på Ernst & Youngs kontor i Tranås innan det lades 

ned. Sedan tio år tillbaka driver han en egen byrå, där han arbetar som auktoriserad revisor 

tillsammans med en anställd. Hans huvudsakliga arbetsuppgifter är revision och även 

konsultering, det vill säga rådgivning till företagen angående ekonomibiten. Dessa 

arbetsuppgifter har inte förändrats någonting alls i och med avskaffandet av revisionsplikten, 

berättar Olle. Han tror inte heller att de kommer att förändas i framtiden när 

konsekvenserna av lagändringen har slagit igenom mer.  
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4.3.2 Förr i tiden 

 

Innan avskaffandet kan det tyckas att revisionsbyråerna behövde förbereda sig på hur de 

skulle tackla det nya lagförslaget. Olle i sin tur säger att det inte fanns så mycket att 

förbereda. Det enda som kunde göras var att försöka prata med kunderna om vad 

avskaffandet av revisionsplikten innebar och försöka gissa sig till vad som komma skulle. 

”Själva revisionsarbetet är ju detsamma”, förklarar Olle. Han menar på att förberedelserna 

låg i att upplysa de som skulle beröras av lagändringen, det vill säga vilka som måste ha 

revision eller ej.  

4.3.3 Hur många småföretag? 
 

På Tranrev har de cirka 40 till 50 kunder som använder sig av revision, sedan har de 

ytterligare kunder i form av icke aktiebolag som får hjälp med andra saker, såsom att 

upprätta bokslut med mera. ”Sammantaget är det väl ett 50 till 60-tal kunder”, säger Olle. 

Dessa företag är allt ifrån de som arbetar själva till bolag med 200 anställda. Och av dem 

företagen är ungefär ett tiotal småföretag som undgår revisionsplikten, berättar han vidare.  

4.3.4 Bortfall 

 

Av de som undantas revisionsplikten är det två stycken som har valt bort revision. Det säger 

Olle, beror på priset. Dessa företag anser inte att det är värt att lägga pengar på något som 

de inte behöver. Däremot ligger de kvar för att få hjälp med bokslut och liknande och är på 

så vis ändå en kund hos revisionsbyrån. Vidare berättar Olle att han har kommit överens 

med bolagen att revision inte är nödvändigt eftersom det är en så pass enkel verksamhet 

och därav även prisets orsak. Å andra sidan har det kompenserats med att de har fått två 

stycken nya uppdrag som undantas revisionsplikten. Varför de har valt att ha revision redan 

från början kan ha att göra med att det är ett bolag med flera delägare och att de så 

småningom vill växa och då inte längre omfattas av de företag som undgår revisionsplikt, 

förklarar han.  
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4.3.5 Valt bort respektive icke valt bort 

 

Orsaken till att företag väljer bort revision tror Olle till 99 % är en prisfråga. Han menar på att 

bolagen betalar mer än vad mervärdet av revisionen ger dem och därmed är det en onödig 

utgift.  

De företag som väljer att ha kvar sin revision kan emellertid vara av olika anledningar, säger 

Olle. Det kan till och med vara en kombination av fler olika skäl, menar han. Dessa kan vara i 

form av att banken kräver ett intyg på att redovisningen är granskad för de företag som har 

lån. Det kan även vara oron att bli granskad av skatteverket i och med att bolagen måste 

fylla i huruvida de har revisor eller inte i deklarationen, fortsätter han. ”Det är bättre att bli 

granskad av revisionsbyrån, än skatteverket”, säger Olle och menar att med hjälp av revision 

får bolagen hjälp innan de skickar in pappren och kan på så sätt rätta till eventuella fel. 

Medan skatteverket granskar i efterhand och påpekar att så här skulle du ha gjort, förklarar 

han vidare.  

Utöver det tror han även att många mindre företag inte riktigt vet skillnaden mellan revision 

och redovisning. Utifrån det förklara han att dessa mindre företag kan tro att de inte får 

hjälp med någonting om de skippar revisionen och på så sätt väljer att ha kvar det. Han tror 

emellertid att den stora anledningen till att ha kvar revision ligger i bolagets externa 

intressenter, men att även företag med flera delägare kan vilja att någon utomstående 

granskar redovisningen. Och de kunder som anlitar Tranrev är företag i alla tänkbara 

branscher. De nischar inte in sig på någon speciell affärsgren, utan alla företag oavsett 

verksamhet är välkomna att bli kund hos Olle.  

4.3.6 Pris 
 

Prisfrågan angående om det har förändrats sedan avskaffandet av revisionsplikten blir svaret 

att det inte har blivit någon effekt. De har varken behövt höja eller sänka priset, utan det 

ligger kvar på samma nivå som tidigare, förklarar Olle.  
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4.3.7 Tillväxt  

 

Likaså omsättningen har inte påverkats något märkbart på grund av lagändringen, vilket 

emellertid kan bero på att bortfallet av uppdrag inte är så stort. Däremot säger Olle att 

omsättningen har minskat på själva bortfallet av revisionskunderna, men att det är en så 

pass liten del och att andra saker väger upp istället. Det innebär att den totala omsättningen 

inte har minskat med anledning av slopandet av revisionsplikten. ”Det är försumbart”, säger 

han.  

4.3.8 Mandat 4-1 

 

Angående mandattiden berättar Olle att den fyraårsperiod som var, inte varade särskilt 

länge. Vidare förklarar han att före mandattiden om fyra år valdes revisorn för ett år och nu 

har man valt att övergå till ett år igen. Om det är en ett- eller fyraårsperiod som revisorn 

väljs för spelar ingen som helst roll, säger han. Det beror på att du som revisor kan avgå eller 

bli avsatt under den stundande mandatperioden oavsett hur lång den är, vilket ofta sker då 

ett företag byter ägare. Vid sådana tillfällen måste revisorn upprätta en särskild 

granskningsberättelse, vilket kan kännas lite olustigt, berättar Olle vidare. Att det återgått till 

att vara en ettårsperiod är positivt, menar han.  Det grundar sig i att företagen kan besluta 

om revisorsfrågan vid varje bolagsstämma och därmed ”slipper” revisorn ofta att upprätta 

den granskningsberättelse som de är ålagda att göra vid avgång från ett uppdrag. På så vis 

minskar risken för att det ska uppstå några lustiga situationer som kan förekomma i 

samband med avhopp från ett uppdrag, förklarar Olle sedan. Egentligen har det inte någon 

större betydelse då det är en så pass liten del av det hela, fortsätter han.  

4.3.9 Tjänster  

 

Det tjänsteutbud som Tranrev erbjuder har inte förändrats något med anledning av 

avskaffandet av revisionsplikten. Däremot, berättar Olle att det förändras i stort sett hela 

tiden. Han tror även att redovisningsbiten kommer att öka i framtiden, men om det kommer 

att göra det för hans del är svårt att säga, svarar han. Han menar på att hans revisionsbyrå är 

så pass liten. Å andra sidan tänker Olle sig att effekten kommer att synas mer för de större 

byråerna. Han förklarar att dessa satsar mer på det genom marknadsföring. Själv har han 

inga planer på att marknadsföra redovisningstjänster, utan kör på så länge det fungerar.  
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4.3.10 Nytillskott av tjänster  

 

Olle berättar att branschorganisationen FAR tidigt i processen gick ut med ett programpaket 

som innebar att alla tjänster förutom revision och bokslut skulle utföras enligt vissa regler 

och standarder. Dessa påminner i stor utsträckning om det som görs i revisionen, det vill 

säga mycket dokumentation. Vidare förklarar han att det i viss mån är nya tjänster, men att 

tjänsterna som sådan redan fanns. Emellertid säger han att de har formaliserats mer på 

senare tid, vilket är en effekt av revisionspliktens avskaffande. Utöver det berättar Olle om 

att de rätt så ofta får skriva intyg, vilket exempelvis kan vara att intyga storleken av ett 

varulager. Vidare säger han att detta gjordes redan innan, men att idag måste det 

dokumenteras på ett mer omfattande sätt. Däremot är tjänsten som kunden erbjuds, 

egentligen densamma. Fortsättningsvis pratar han om att det skulle kunna bli mer sådana 

tjänster där företagen vill ha intyg på att exempelvis varulagret existerar, vilket då 

revisionsbyråerna kan erbjuda till sina kunder. Det skulle i så fall vara ett utökat utbud av 

tjänster, men det är inget nytillskott av tjänster, menar han.  

4.3.11 Kompetens och karriär  

 

Effekten av revisionspliktens avskaffande för mindre företag har inte påverkat revisionsbyrån 

inom kompetens- och karriärbiten. Olle förklarar att de hela tiden utbildar sig på de 

områden som de redan kan, och har inte behövt vidareutbilda sig på grund av lagändringen. 

Inte heller har de behövt ta in någon ny kompetens, vilket i framtiden, som det ser ut nu inte 

heller kommer att behövas, säger han. Dessutom berättar Olle att revisorer har mycket stor 

kunskap om allting. ”Kan du revision, kan du även redovisning”.  

4.3.12 Utvecklingsmöjligheter  

 

Nyskapande tjänster med anledning av avskaffandet av revisionsplikten tror Olle inte 

kommer att uppstå. Däremot är det inte osagt att det kommer att uppkomma nya tjänster 

ändå, men i sådana fall beror det inte på revisionsplikten, säger han. Andra 

utvecklingsmöjligheter för utökat tjänsteutbud är han också skeptisk till, ”kanske snarare 

tvärtom”, svarar han. Det menar han har sin grund i att revisionsbyråer inte får sälja vissa 

typer av tjänster.  
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Tvärtom  

Olle berättar att för cirka 20 år sedan var det flera av de större revisionsbyråerna som gav sig 

på att sälja oerhört mycket konsulttjänster som innebar att man kom in rätt långt i 

företagen.  Han menar att revisionsbyråerna tenderade att utföra närliggande tjänster 

såsom konsultationer avseende cash flow och finansiering samt även tjänster inom IT. Det 

här tog emellertid slut efter att revisorsnämnden ansåg att byråerna hade gått för långt och 

menade att som revisor och/ eller revisionsbyrå skulle man inte hålla på med sådana saker, 

vilket då ledde till att tjänsteutbudet minskade. Utifrån det ser Olle det som att utbudet av 

tjänster kan glida över mer mot redovisning, men att det inte skapar utökat tjänsteutbud 

eftersom det är redan befintliga tjänster.  

Utvecklingsmöjligheter för branschen säger Olle ligger i sättet att utföra själva revisionen i 

och med utvecklingen av olika dataprogram. På så vis blir arbetet mer förenklat, istället läggs 

det på annat vid sidan om, vilket gör att arbetssättet har förändrats och pågår än idag. Detta 

säger Olle har pågått under många år och har därför ingenting med revisionspliktens 

avskaffande att göra.  

Hot  

Något som kan hota revisionsbyråerna i framtiden är att fler och fler väljer bort revision, 

förklarar Olle. Å andra sidan kan omvärlden få svårare att förlita sig på årsredovisningar och 

annat, säger han lite partiskt. Sedan diskuteras huruvida konkurrensen mellan 

revisionsbyråer och redovisningsbyråer kommer att utvecklas. I den frågan anser Olle att det 

är redovisningsbyråerna som ska känna sig hotade, därför att revisionsbyråerna har större 

och bredare kompetens. De kan både utföra revision och redovisning. Dessutom har 

revisorerna i sig en bredare kompetens i och med att de kan ”lite om allting”, menar han och 

ser därmed inget större hot från dessa företag.   

I och med avskaffandet av revisionsplikten har småföretagen möjlighet att välja bort 

revisionen, vilket kan leda till ett överskott av revisorer. Olle förklarar med anledning av det 

att det finns de revisorer som kommer lite i kläm, vilket är ett hot mot dessa. Personligen 

hör han inte till dem, säger han och fortsätter berätta. Det är de revisorer som arbetar 

mycket tillsammans med redovisningsbyråer, där redovisningsbyråerna utför redovisningen 



 54 

och revisionsbyrån enbart granskar och skriver på, som får problem. Om dessa har väldigt 

många sådana kunder är det stor risk att dessa kunder går förlorade. Det beror på att 

revisionsbyrån möjligtvis inte ens har någon kontakt med kunden, utan redovisningsbyrån 

lämnar materialet till revisorn för granskning, och i flera fall kan det vara så att kunden inte 

ens har en aning om detta. Den enda kontakt de har med kunden är att denne får en faktura 

en gång om året. Kunden kan då tycka att revisionen är onödig och väljer att inte ha kvar 

den. Dessutom kan redovisningsbyrån välja att övertala sina kunder till att välja bort 

revisionen, vilket då kan ”skaka lite”, säger Olle. Vidare berättar han att det finns en del 

byråer som har många av den typen av uppdrag och har det säkert betydligt jobbigare än 

andra, vilket är ett hot mot dessa revisorer.  

4.3.13 Positiv/negativ  

 

Huruvida lagändringen har varit positiv eller negativ ser Olle det som något negativt ur 

revisorns synvinkel, men säger att det skulle kunna vara positivt ur ett samhällsperspektiv. 

Skälet till att han ser det som något negativt beror på att intäkterna minskar, speciellt inom 

branschen även om han personligen inte har märkt av det särskilt mycket. Dessutom kan det 

som produceras i form av årsredovisningar, deklarationer och annat komma att innehålla 

väsentligt mycket mer fel om revisionen minskar, vilket Olle då ser som något negativt.   

4.3.14 Gränsvärdeshöjning  
 

Tanken om att höja gränsvärdena är ju uppe på tapeten, berättar Olle. Dock tror han 

ingenting om det och menar att en utvärdering om de nuvarande gränserna bör göras först 

för att se om det har blivit någon positiv effekt. Först då kan man börja fundera på att tänja 

på gränserna, säger han. Fortsättningsvis pratar han om att det var nära att gränsvärdena 

skulle blivit betydligt högre och också omfatta ett större antal företag. Då tror Olle att 

effekterna skulle blivit större. Däremot tror han att ett större bolag uppskattar revisionen 

mer och på så vis kanske det ändå inte fått någon större effekt, åtminstone på kort sikt. Det 

beror på att dessa har mer externa intressenter och affärer med banken. ”Ju större företaget 

är, desto större skäl finns det att ha revision”.  
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4.4 Gustafssons Revisionsbyrå – den ”lilla” revisionsbyrån 
 

4.4.1 Presentation/ Gustafssons revisionsbyrå - Margareta Thorsell 
Gustafsson 
 

Gustafssons Revisionsbyrå är den lilla revisionsbyrån i centrala Uppsala, helt fristående från 

de större revisionsbyråerna och kedjorna. Margareta är auktoriserad revisor på byrån sedan 

2001. Byrån består av 3 medarbetare, Margaretas man Sylve som också är auktoriserad 

revisor och en revisorassistent. Byråns kunder finns till största del i Uppsala, men sträcker sig 

även till bland annat Stockholm, Bålsta och Enköping. Margaretas huvudsakliga 

arbetsuppgifter är revision av ca 60 företag och hon berättar att dessa uppgifter inte 

förändrats alls sedan revisionspliktens avskaffande.  

4.4.2 Förr i tiden 
 

Margareta berättar att lagförslaget skapade en viss oro på byrån, främst på grund av att 

byråns kunder till största del utgörs av mindre företag som har möjligheten att välja bort 

revisorn. Vidare förklarar hon att byrån inte genomförde speciella förberedelser inför 

avskaffandet, dock påverkade det indirekt på så sätt att man blev mer avvaktande och 

gjorde exempelvis inte nyanställningar. ”Man kan tänka sig att en utveckling mer mot 

redovisning skulle kunna vara självklar” förklarar Margareta, men då byrån samarbetar med 

flera bokförare var det inget som byrån genomförde. Jävsituationen gör det även svårt för en 

mindre byrå att syssla med redovisning till skillnad från en större som tydligare kan sätta 

skillnader på revision respektive redovisningsavdelningen. 

4.4.3 Hur många småföretag? 
 

Gustafssons revisionsbyrå har idag strax över 200 kunder. Hur många av dessa som har 

möjligheten att välja bort revisorn vet Margareta inte, men hon tror att den procenten är 

ganska hög. 
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4.4.4 Bortfall 

 

Av de som har möjligheten att välja bort revision är det i dagsläget två stycken som gjort det, 

detta har dock inget att göra med lagförändringen, utan beror på andra orsaker som bland 

annat pension och nedtrappning. Har man då redan en duktig redovisningskonsult finns 

inget behov av revisorn, förklarar Margareta. Vidare berättar hon att byrån kan påverkas 

genom att nybildade företag från början väljer att inte ha revision.  

4.4.5 Valt bort respektive icke valt bort 

 

Anledningen till att företag väljer bort revisorn tror Margareta är kostnadsfråga och att man 

inte vet vad man får ut av revisionen, att man inte har behov av den kvalitetskontroll den 

ger. Det kan även vara nybildade företag som redan från början väljer att inte anlita en 

revisor. Vidare förklarar hon att i och med att det blivit mer efterfrågestyrd ser man mer till 

nyttan med revisionen. 

De företag som väljer att ha kvar revisorn tror Margareta till största delen är de som har 

behov av kvalitetssäkringen. Hon tror också att det kan vara en vanesak, att de som alltid har 

haft revisorn som en trygghet behåller den för att man vet vad den ger.  

4.4.6 Pris 
 

Angående priset på tjänsterna har de inte förändrats något alls sedan lagförändringen. De är 

desamma, säger Margareta. Byrån ser heller inget behov av prisförändringar i den närmsta 

framtiden, vilket tyder på att lagförändringen hittills inte påverkat detta.  

4.4.7 Tillväxt  

 

Byråns omsättning har inte påverkats av lagändringen, vilket beror på att bortfallet av 

kunder inte är så stort. Samtidigt menar Margareta att det kan vara för att så pass kort tid 

har gått sedan lagändringen och att det är möjligt att större påverkan kan komma att synas 

senare.  
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4.4.8 Mandat 4-1 

 

Vad gäller mandattiden tycker Margareta att det är mer naturligt att välja för ett år. Att man 

gått från ett år till fyra för att sedan åter gå tillbaka till ett år tycker Margareta det är svårt 

att se vitsen med. Dock menar hon att detta inte har speciell betydelse på grund av att i en 

mandattid på fyra år kan man på bolagsstämman ändå byta revisor under den här tiden.  

4.4.9 Tjänster  

 

Efterfrågan på tjänster har inte förändrats alls efter revisionspliktens avskaffande, säger 

Margareta. Men hon tror att redovisningstjänsterna kommer att öka och ta med plats i 

framtiden, främst för nystartade företag som är i större behov av hjälp med redovisningen i 

starten. 

4.4.10 Nytillskott av tjänster  
 

Byrån har idag ingen förändring vad gäller tjänster, dock har rapportintyg efterfrågats i 

större utsträckning. Detta är emellertid svårt att avgöra om det har att göra med 

lagändringen, säger Margareta.  

4.2.11 Kompetens och karriär  
 

Byrån har inte tagit in ny kompetens efter slopandet av revisionsplikten. ”Men vi har sett att 

man kanske får bryta ner mer på redovisningsbiten, där finns en möjlighet”, säger 

Margareta. Hon säger också att byrån funderat på att ta in kompetens i form av redovisning, 

men att man inte konkurrera mot de andra bokförarna. Dock säger hon att det slut kanske 

blir att byrån ändå satsar mer på redovisningen beroende på hur det utvecklar sig. Detta ser 

man främst att de större revisionsbyråerna arbetar mot och försöker utveckla, menar 

Margareta.  
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4.4.12 Utvecklingsmöjligheter  

 

Angående möjligheter menar Margareta att kunskapen alltid måste finnas där, vilken den 

inte gör hos den ensamma företaget. Vad gäller hennes egna utvecklingsmöjligheter anser 

hon att de minskas i och med att hon närmar sig pension. ”Hade lagändringen kommit om 

ett antal år hade jag kanske inte lagt så stort vikt vid det utan pensionerat mig”, säger 

Margareta. Dock anser hon att den nu kom lite för tidigt.  

Vad gäller hot säger Margareta att det rent lagstiftningsmässigt läggs allt mer ansvar på 

företaget och större krav ställs. För ett antal år sedan hade revisorn alltid ansvaret, företaget 

kunde skylla på dålig rådgivning, vilket inte går längre i och med att revisorn inte har 

skyldighet att kontrollera allt. Ett annat hot kan vara den ökade ekonomiska brottsligheten 

kring småföretag som gör det okontrollerbart utan revisor.  

4.4.13 Positiv/negativ  
 

Margareta tycker att lagändringen till största del varit negativ för revisorerna, medan det å 

andra sidan var positivt att förslaget med en gräns på 3 miljoner gick igenom. ”Som revisor är 

det inte roligt att göra revision på företag som inte vill bli reviderade”, säger Margareta och 

pekar på att det också kan ha en positiv effekt. Att det även blivit efterfrågestyrt och att man 

ser till nyttan med revisionen kan vara bra tror hon.  

4.4.14 Gränsvärdeshöjning  
 

Vad gäller gränsvärdehöjning vet Margareta inte om det kommer genomföras. Hon har 

heller inte lagt så stort vikt vid det då det för henne är oväsentligt i och med att hon närmar 

sig pensionsåldern. Dock ser hon ändå att det alltid kommer att vara ett behov av korrekt 

redovisning, vilket gör att andra uppgifter kan komma att efterfrågas.  

Sammanfattningsvis kan sägas att revisionsbyråerna ännu inte sett en tydlig förändring av 

utbudet gentemot deras kunder. Och den lilla förändring som skett kan inte kopplas till 

revisionspliktens avskaffande. Dock menar de flesta att andra tjänster kan komma att ta 

större plats i framtiden, såsom exempelvis redovisning.  
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5. Analys 

       _________ 

I detta kapitel kommer teori att knytas samman med den empiri som författarna har tagit 

fram i form av en analys. 

 

5.1 Förändring i jobbet 
 

Staten förklarar i en utredning att vissa revisorer skulle komma att behöva söka sig mer till 

redovisningsjobb och därmed skulle deras arbetsuppgifter i viss mån vara tvungna att 

förändras. Detta till följd av slopandet av revisionsplikten. (SOU 2008). Det har emellertid 

ingen av intervjupersonerna behövt göra, utan de säger att arbetsuppgifterna inte har 

förändrats alls med tanke på revisionspliktens avskaffande. Däremot tror både Britta på PwC 

och Karin på Grant Thornton att det kan ske mer förändringar i framtiden, medan Olle på 

Tranrev inte tror att hans arbetsuppgifter kommer att förändras på sikt. Dessa förklarar även 

att orsaken ligger i att konsekvenserna av lagändringen inte har slagit igenom ordentligt 

ännu.  

5.2 Förberedelser inför avskaffandet 
 

När lagförslaget om revisionsplikten kom upp på tapeten var tanken att gränsvärdena skulle 

bli betydligt högre än vad de faktiskt blev. (SOU 2008). Detta, berättar Margareta på 

Gustafssons revisionsbyrå, skapade en viss oro för Gustafssons revisionsbyrå eftersom deras 

kunder till stor del består av mindre företag som undantas revisionsplikt. Olle på Tranrev å 

sin sida nämner inget om något orosmoment. Däremot berättar han att föreberedelserna 

gick ut på att upplysa de kunder som skulle beröras av den nya lagen och diskutera med 

dessa vad detta nu skulle innebära. Likaså säger Britta på PwC att den största förberedelsen 

var att gå ut till småföretagen och samtala huruvida de var i behov av revision eller inte. 

Dessutom berättar hon att byrån tog fram material med information om vad avskaffandet 

skulle innebära, och även vad skillnaden på vad en redovisningskonsult kontra en revisor gör.  

Karin på Grant Thornton å andra sidan förklarar att de debatterade om hur de skulle nå ut till 

sina kunder och säger att marknadsföring var en metod. Syftet var att marknadsföra andra 
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tjänster, men även tala om vad revision innebär, berättar hon vidare. För den ”lilla” 

revisionsbyrån gjordes inga särskilda förberedelser, utan påverkade det indirekt genom att 

avvakta. Till exempel gjorde de inga nyanställningar, förklarar Margareta. Sammantaget gick 

förberedelserna mest ut på att informera kunderna dels vad lagändringen innebar och dels 

samtal för huruvida kunderna var i behov av revision eller inte.  

5.3 Antal småföretag som berörs av revisionspliktens 

avskaffande  

Från början sades det att betydligt fler företag skulle komma att undantas revisionsplikt 

eftersom gränsvärdena förväntades bli mycket högre, men tillslut blev siffran 70 % av alla 

företag i Sverige som omfattas av undantaget. (SOU 2008).  

Karin på Grant Thornton förklarar att Branschorganisationen FAR har gjort en undersökning 

där ungefär 10 % har valt sin revision, och fortsätter säga att deras revisionsbyrå inte avviker 

från dessa siffror. Däremot för nybildade företag uppgår siffran till 75 % som redan från 

början väljer bort revision, berättar hon. Byrån har cirka 550 uppdrag, vilka 55 % omfattas av 

undantaget, medan endast 10 % då har valt bort revisionsdelen. Britta på PwC å sin sida 

berättar att det inte finns någon siffra på hur många av deras kunder som har möjlighet att 

välja bort sin revision och inte heller hur många som faktiskt har valt bort. Hon säger dock 

att finns någon statistik på det i organisationen, men att hon inte har fått ta del av det ännu. 

Likaså kan heller inte Margareta på Gustafssons revisionsbyrå säga hur många av de drygt 

200 kunder som de arbetar med undgår revisionsplikt, emellertid tror hon att procenten är 

relativt hög. Olle på Tranrev å andra sidan har ett 50 till 60-tal kunder där ungefär 40-50 av 

dessa är revisionskunder, förklarar han. Fortsättningsvis berättar han att det är såväl kunder 

som arbetar helt på egen hand som kunder med anställda uppåt 200 strecket, men att det är 

ett tiotal av dessa företag som omfattas av undantaget.  
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5.4 Förluster 

Alla de småföretag som skulle komma att påverkas av revisionspliktens avskaffande var av 

SOU (2008, s.) beräknat till 250 000 företag. Av dessa 250 000 företag visar det sig att 34 000 

bolag, det vill säga 14 %, faktiskt har valt bort revision under en tiomånadersperiod. Detta 

kan således jämföras med 47 % för nybildade bolag som redan från början kan välja bort att 

anlita en revisor. (Företagarna, 2011) Utifrån det kan det sägas att många ändå väljer att ha 

kvar revisorn, vilket även en undersökning av Sundgren & Svanström (2010) se även 

(Svanström, 2008), där han talar om, där 2/3 av respondenterna uppger att de tänker 

behålla revisorn även i framtiden. I undersökningen visar det sig även att hälften av de 

tillfrågade tar hjälp av revisionsbyrån med andra tjänster än revision, vilket kan vara ett 

argument att bortfallet inte är så stort. En orsak till att de väljer att anlita revisorn med 

andra tjänster menar Sundgren och Svanström (2010) har att göra med den redan 

etablerade kontakten med byrån eftersom revisorn redan är insatt i verksamheten.  

Faktiska förluster  

På Grant Thornton är det ungefär 10 % som har valt bort revision av de redan etablerade 

företagen, medan för nybilade bolag uppgår siffran till 75 %, berättar Karin. Detta jämfört 

med Tranrev och Gustafssons revisionsbyrå som båda har förlorat två kunder var. Margareta 

förklarar dock att hennes förluster inte beror på avskaffandet av revisionsplikten, medan för 

Olles del har kunderna valt bort på grund av lagändringen. Å andra sidan ligger dessa kunder 

kvar med att få redovisningshjälp, vilket även Karin säger att många kunder på Grant 

Thornton gör av de som valt bort revision.  

För PwC:s del berättar Britta att det inte finns någon statistik som förklarar hur många som 

valt bort sin revision. Även här ligger många kunder kvar för att få hjälp med 

redovisningsbiten, förklarar Britta vidare. Med utgångspunkt i det här kan vi se att bortfallet 

av kunder inte är särskilt stort och inte heller påverkar företagen speciellt negativt. Detta 

tyder på att många ändå väljer att ha kvar sin revision, vilket undersökningen från Sundgren 

& Svanström (2010) beskriver.  
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Drabbade  

Olle på Tranrev berättar att det finns de revisionsbyråer som har drabbats betydligt mer 

efter avskaffandet av revisionsplikten för mindre företag. Det menar han beror på att dessa 

mindre revisorer har många kunder där de endast granskar och skriver på redovisningen, 

utan att ha någon kontakt med själva kunden. Det är redovisningsbyrån som sköter 

kontakten med kunderna, vilket gör att revisionen kan tyckas vara onödig och dessa företag 

väljer bort den helt enkelt. Vidare berättar Olle att det också kan vara så att 

redovisningsbyråerna övertalar företagen att revision inte är nödvändigt, vilket då drabbar 

revisionsbyråer med den typen av uppdrag mer än andra, menar han.  

5.5 Revision eller inte? 
 

Både i Danmark och England var anledningen till att ha kvar revision en intressefråga och 

inte en kostnadsfråga. Det vill säga att revisionen är till nytta för de externa intressenterna. 

Besparingsmotivet däremot var inte ett så stort skäl till att välja bort revision som 

förväntades. En annan orsak till att ha kvar revisionen, i England låg, i att många företag inte 

visste om att de omfattades av undantaget att välja bort revisorn. (SOU 2008:32). Medan 

danska företag valde att ha kvar sin revisor beroende på att de inte skulle göra så stora 

besparingar att det var värt att ta bort revisionen. Det är det största argumentet. Sedan visar 

undersökningen även att intressefrågan är av stor betydelse. Ett tredje skäl ligger i att 

bolagen hade otillräcklig information om hur de skulle göra för att slippa revision. (Halling, 

2007).  

Bort med revision  

I intervjuerna förklarar respondenterna att det främsta skälet till att företag väljer bort 

revisionen är en prisfråga. Det menar respondenterna har att göra med mervärdet som inte 

är tillräckligt stort för vad det kostar för dessa företag att ligga ute med. Respondenterna 

menar att det främst är den ”lilla företagaren” som har en enkel verksamhet utan externa 

intressenter som väljer bort på grund av att de inte anser sig i behov av revision.  
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Revision  

De som däremot väljer att ha kvar revisorn tror intervjupersonerna främst grundar sig i den 

trygghet som revisionen ändå utgör i form av kvalitetssäkring. Även intressenterna i bolaget 

är av stor betydelse vid funderingar på att avsäga sig revision, menar respondenterna. Både 

Karin och Britta, liksom Olle tar exemplet om banklån. Vad de menar är att de företag som 

har banklån ofta är i behov av att intyga banken om deras redovisning, där revisionen utgör 

en bra kvalitetssäkring på det och väljer då att ha kvar revisorn. Andra anledningar säger 

intervjupersonerna ligger i att bolaget har flera delägare och tycker på så vis att en 

utomstående granskare är bra att ha, liksom de företag som har för avsikt att växa och bli 

stora. Det i sin tur beror på att de så småningom inte kommer att undantas revisionsplikten 

och därmed vill ha revision redan från början, menar respondenterna. Sedan förklarar Karin 

och Olle att det även har att göra med de extra kontroller som skatteverket kan göra vid 

avsaknad av revision. De menar att ”rädslan” för skatteverket gör att de väljer att ha kvar sin 

revisor. Detta innebär att i såväl Sverige som i England och Danmark är intressefrågan den 

största faktorn till att ha kvar sin revisor.  

Företag som undgår revisionsplikten i England kontra i Sverige 

Det skulle emellertid kunna tyckas att de mindre revisionsbyråerna skulle påverkas mer av 

lagändringen, vilket det har gjort i England. Det förklarar respondenterna med att tiden för 

en sådan påverkan är alldeles för knapp och att det säkerligen kan komma att påverkas mer i 

framtiden. I England har undantaget för revisionsplikten vara en betydligt längre tid, vilket 

kan bero på att de mindre byråerna har påverkats av revisionspliktens avskaffande. 

Dessutom har de betydligt större gränsvärden. (Marriott et al. 2011). 

5.6 Pris 
 

Med anledning av revisionspliktens avskaffande har branschen blivit mer efterfrågestyrd. 

Enligt utredningen skulle detta bli ett hot mot revisionsbyråerna på så sätt att de skulle bli 

tvungna att konkurrera med redovisningsbyråer och därmed vara tvungna att sänka sina 

priser. (SOU 2008:32). Detta är emellertid inget som intervjupersonerna har kunnat se än så 

länge. Däremot säger Karin att det finns en tendens till att priserna trycks tillbaka, men att 

hon inte konkret har någon erfarenhet utav detta. Britta å sin sida förklarar att de istället har 
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behövts höja sina priser, men att det inte alls beror på revisionspliktens avskaffande, utan 

närområdet till Stockholm utgör den orsaken. På de mindre byråerna har ingenting 

förändrats på den fronten, berättar respondenterna.  

5.7 Tillväxt 
 

Utredningen beskriver att revisionsbolagens intäkter skulle kunna komma att reduceras med 

tanke på att vissa revisionstjänster faller bort. Vidare förklarar de att dessa bolag visserligen 

kan erbjuda andra tjänster, men att dessa inte motsvarar de intäkter som revisionstjänsterna 

utgör. (SOU 2008:32). 

Utifrån det har omsättningen inte blivit någon förändring för de små revisionsbyråerna, 

vilket intervjupersonerna i likhet med varandra säger beror på det lilla antalet bortfall som 

varit. Dessutom förklarar de att det gått för kort tid för att se en påverkan, men att det inte 

är omöjligt att det kommer synas mer i framtiden. Olle däremot berättar att intäkterna för 

revisionen faktiskt har minskat en aning i och med förlusten av uppdrag för just revisionen, 

men att andra faktorer väger upp intäkterna. På sätt har den totala omsättningen inte 

förändrats, fortsätter han.  

Däremot på de stora revisionsbolagen visar det sig att omsättningen istället har ökat, men 

att det inte alls har med avskaffandet av revisionsplikten att göra. Det har istället med 

tillväxten att göra. Både Karin och Britta menar på att deras byråer har för avsikt att växa och 

därav ökningen av omsättningen. Britta förklarar vidare att mindre byråer troligtvis kan se en 

tydligare skillnad. Utifrån Tranrev och Gustafssons revisionsbyrå har revisionsplikten ingen 

effekt på varken omsättningen eller priset av tjänster.  

5.8 Mandatperioden  
 

I samband med revisionspliktens avskaffande för de minsta företagen ändrades även den 

mandattid som revisorerna var satta på att granska bolagets redovisning. Den gick från att 

vara på fyra till att bara omfatta ett år. (SOU 2008:32). Ingen av respondenterna tycker att 

förändringen från fyra till ett år har påverkat, vilket som är det bästa skiljer sig sålunda en 

aning. Emellertid var mandattiden på fyra år ingen långvarig period, berättar Olle på Tranrev. 

Vidare förklarar han att mandatperioden från början var på ett år och att man nu har gått 
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tillbaka till den formen, vilket även Margareta påpekar. Båda två menar att en mandattid på 

fyra eller ett år inte spelar någon större roll då företaget i princip kan byta revisor när som 

helst, vilket Olle berättar främst sker vid ägarbyten av bolagen. Däremot tycker han att en 

ettårsperiod är bättre än att bli vald på fyra år. Det beror på att en avsägelse under 

mandattiden kräver att revisorn upprättar en granskningsberättelse, vilket Olle menar kan 

kännas lite olustigt. Vid en kortare mandatperiod minskar upprättandet av 

granskningsberättelser, vilket då Olle ser som något positivt. Britta på PwC å sin sida tycker i 

likhet med Olle att en ettårsperiod har blivit bättre. Det menar hon beror på reglerna har 

blivit både enklare och mer tydliga. Karin på Grant Thornton å andra sidan ser en 

fyraårsperiod som mer positivt. Det menar hon grundar sig i att du kan tänka mer långsiktigt 

och göra upp en slags plan, att du redan år ett kan börja fundera på vad som ska tas upp 

under de nästkommande åren.  

5.9 Tjänsteutbudet  
 

Det sades i statens offentliga utredning inför avskaffandet av revisionsplikten att en 

minskning av revisionsuppdragen skulle ske, vilket är faktum utifrån vad intervjupersonerna 

har talat om. Det skulle även medföra förändringar i utbudet genom att revisionsbyråerna 

skulle bli tvungna att anpassa sitt utbud av tjänster efter marknaden och dess efterfrågan. 

(SOU 2008:32). Det är emellertid ingenting som respondenterna har märkt av speciellt 

mycket. Vad som emellertid har fått en större plats i utbudet är tjänster inom redovisning, 

förklarar alla intervjupersoner. Däremot ser Olle på Tranrev och Britta på PwC att det inte är 

en följd av revisionspliktens avskaffande, utan att det är något som ligger i tiden för 

branschens utveckling. Liksom Karin på Grant Thornton förklarar att utbudet av tjänster 

visserligen har ökat, men att det är något som ligger i tiden. Till exempel kan de nu erbjuda 

tjänster som att scanna leverantörsfakturor till kunderna, vilket inte var möjligt för fem-sex 

år sedan, berättar hon. Vilket mycket beror på den teknik som utvecklats, fortsätter Karin.  

På Gustafssons revisionsbyrå har efterfrågan på rapportintyg ökat. Margareta är tveksam om 

det har att göra med lagändringen. Likaså nämner Karin att intygstjänster skulle kunna ha 

ökat, men att hon inte har lagt märke till det i så fall. Det skulle visserligen kunna bero på att 

det inte marknadsförts speciellt hårt, förklarar hon vidare.  På det stora hela är det ingen 
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stor förändring mer än att redovisningsbiten har tagit upp kampen på revision och i vissa fall 

även gått om.  

5.10 Kompetens och karriär  
 

VD, Birgerson på Ernst & Young hävdar att alla företag inte är i behov av revision, men att de 

flesta ändå behöver den kompetens som revisionsbyråerna kan erbjuda. (Pressmeddelande, 

2008). I likhet med honom menar Olle på Tranrev att revisorer har stor kompetens och kan 

arbeta med såväl revision som redovisningsfrågor. På så vis kan det tyckas att 

revisionsbyråerna inte behöver ta ny kompetens. Det beskriver intervjupersonerna att de 

inte heller har varit i behov av att göra till följd av revisionspliktens avskaffande. Däremot 

förklarar Britta på PwC att de har tagit in ny kompetens och fortsätter med att säga att 

enskilda revisorer kan ha påverkats mer i frågan än de större byråerna. Det menar å andra 

sidan varken Olle eller Margareta i och med att de inte har något behov av ny kompetens.  

Emellertid säger Olle att de utbildar sig hela tiden på de områden som de redan kan, men att 

vidareutbilda sig med anledning av lagändringen inte är nödvändigt. Margareta å sin sida 

berättar att de har tankar på att ta in ny redovisningskompetens, men att dessa inte skulle 

konkurrera med andra bokförare. Karin å andra sidan förklarar att vissa fokuserar mer på 

andra affärsområden och att det har smugit sig in en medvetenhet hos personalen. Hon 

berättar vidare att karriärmöjligheter för affärsrådgivare och inom ekonomiservice är 

numera aktuellt och att någon har uttryckt sig om att satsa på den biten istället för revision. 

Däremot har ingen varit i behov av att varken vidareutbilda sig eller sadla om till annat yrke. 

Det beror mycket på att det inte varit något överskott av revisorer ännu, som utredningen 

påstod skulle bli. (SOU 2008). Inte heller de andra tre respondenterna har sett något 

överskott av revisorer.  

5.11 Hot och möjligheter  
 

För att kunna identifiera utvecklingsmöjligheter för ett företag är SWOT-analysen ett bra 

verktyg. Det är en nulägesanalys som ser till företagets styrkor, svagheter, hot och 

möjligheter. (Ghazinoory et al. 2011). Det är styrkor och svagheter som ser till det interna, 

det vill säga företaget i sig. Medan hot och möjligheter som beaktas externt, det vill säga att 

företaget ser till faktorer som händer utifrån – på marknaden. (Aaker, 2008).  



 67 

Potentialer  

Enligt Ernst & Youngs VD, Jan Birgerson är positiv till lagändringen på så vis att 

revisionsbyrån har möjlighet att erbjuda andra tjänster som inte tidigare har varit möjligt på 

grund av oberoendekravet. Det gör även att revisionen kan bli mer skräddarsydd för 

kundens behov och vad denne efterfrågar, vilket han ser som en möjlighet. Även Sundgren & 

Svanström (2012) säger att revisionsbyråerna en stor möjlighet att sälja mer 

redovisningstjänster. De förklarar att det är kontakten från revisionen som gör att dessa 

företag ändå väljer att anlita revisionsbyrån med andra tjänster. Det menar de beror på den 

redan etablerade kontakten med byrån. Dessutom är sökkostnaden för att hitta andra 

företag som säljer redovisningstjänster större än att anlita den revisionsbyrå som redan är 

involverad i företaget, skriver de.  

Den möjlighet som Margareta på Gustafssons revisionsbyrå ser är att en revisors kunskap 

alltid måste finnas. Britta på PwC å sin sida säger att möjligheten ligger i att det finns större 

möjligheter att hjälpa till med andra tjänster, som man tidigare inte har kunnat på grund av 

regler. Hon tror även att områden som konsultation och affärsutveckling kommer att få en 

större plats, vilket hon ser som positivt då det följer branschens utveckling. Den största 

möjligheten anser hon är att ”attrahera bäst medarbetare”, då relationen till kunden 

kommer att ha stor betydelse, liksom att kunna förstå verksamheten och skapa den tillit som 

fordras, menar Britta. Karin på Grant Thornton å andra sidan förklarar att möjligheten är att 

vidareutveckla redan befintliga tjänster, samt att utveckla nya som passar efterfrågan på 

marknaden.  

Olle på Tranrev tror däremot inte att nyskapande tjänster kommer att uppstå som effekt av 

revisionspliktens avskaffande. Han är också mycket skeptisk till andra utvecklingsmöjligheter 

för utökat utbud av tjänster. Han tror snarare att det kan bli tvärtom, ett minskat utbud. För 

branschen å andra sidan berättar han att utvecklingsmöjligheten ligger i sättet att utföra 

själva revisionen tillsammans med en teknikutveckling av olika dataprogram. Det kommer att 

gå snabbare och arbetet blir mer förenklat, samtidigt som andra saker läggs på vid sidan av. 

Olle å sin sida menar att detta inte har ett dugg med slopandet av revisionsplikten att göra, 

utan har pågått under en lång tid. Utifrån detta kan man se att en utveckling av redan 
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befintliga tjänster är den största potentialen för revisionsbyråerna och att en satsning på 

redovisning är av betydelse, främst för de större byråerna.  

Faror  

Det negativa med slopandet av revisionsplikten för de små företagen kan vara att 

revisionsbyråerna nu måste konkurrera med redovisningsbyråerna och andra företag som 

säljer ekonomitjänster. Det trygga monopolet försvinner. Därjämte var oron att en 

prissänkning skulle komma att behövas då branschen förväntades bli mer efterfrågestyrt 

(SOU 2008:32), vilket emellertid intervjupersonerna inte har sett röken av. Utöver det skulle 

revisionsbyråerna bli tvungna att följa med den förändring som är på väg. Detta menar 

utredningen (SOU 2008) är ett hot då tjänsteutbudet på revisionsdelen skulle förväntades 

minska. Visserligen skulle de kunna erbjuda andra tjänster istället, men dessa anses inte 

motsvara de intäkter som revisionstjänsterna utgör. (SOU 2008:32). 

De faror som lurar den ovissa framtiden säger Margareta ligger i att företagen får mer och 

mer ansvar på sig. Hon förklarar att det tidigare var revisorn som hade allt ansvar på sig och 

att företagen kunde skylla allt på denne, men att i dagsläget har företagen fått mer och mer 

ansvar. Dessutom anser Margareta att den kan komma att bli en ökad ekonomisk 

brottslighet då revisorn försvinner och gör på så vis att det blir okontrollerbart. Karin å ena 

sidan ser hoten från andra aktörer på marknaden som säljer samma typer utav tjänster i 

form av hårdare konkurrens. Därutöver förklarar hon att hot även kan komma från bankerna 

beroende på hur aggressiva de blir på att sälja rådgivning.  

Olle å andra sidan berättar att dessa inte kommer att utgöra något större hot, utan snarare 

tvärtom. Vad han menar är att revisionsbyråerna har en mycket bredare kompetens än vad 

exempelvis redovisningsbyråerna har och ”på så sätt borde det vara de som känner sig 

hotade”. Däremot menar han att det största hotet ligger i att fler och fler väljer bort 

revisorn, särskilt om gränsvärdena kommer att höjas, förklarar han vidare. Alla 

respondenterna ser olika hot, vilket emellertid kan bero på erfarenhet, storlek på byrån och 

eventuellt även placeringen av byrån. Om regeringen väljer att öka antalet företag som 

undgår revisionsplikt kommer säkerligen fler företag att välja bort revisionen, menar 

respondenterna. 
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5.12 Höjda gränsvärden  

Det sägs att gränsvärdena kommer att höjas så småningom. (SOU 2008). Britta på PwC säger 

att det inte är en fråga om det kommer att höjas, utan när det kommer att höjas. Det gäller 

då att hänga med i förändringen och anpassa sig till de nya förutsättningarna, fortsätter hon. 

I likhet med Britta tror även Karin på Grant Thornton att gränsvärdena kommer att höjas. 

”Vad som kommer att hända med yrket då är en bra fråga”, säger Karin. Hon tror dock inte 

att det kommer att försvinna helt, men att revisionsbyråerna kan komma att dö ut och att 

revisorer kan komma att placeras ut i olika myndigheter. Det beror på att det alltid kommer 

att behövas revisorer som granskar redovisningar. Likaså påpekar Margareta på Gustafssons 

revisionsbyrå att behovet av en korrekt redovisning alltid kommer att finnas. Däremot kan 

andra uppgifter komma att efterfrågas, fortsätter hon.  

Vad gäller själva gränsvärdeshöjningen har Margareta ingen aning om i fall det kommer att 

genomföras och lägger inte stor vikt vid det heller, förklarar hon. Det beror på att hon 

närmar sig pensionsåldern, berättar hon vidare. Inte heller Olle på Tranrev vet om en höjning 

av gränsvärdena kommer att göras. Han menar att regeringen först och främst bör göra en 

utredning över konsekvenserna. Först då, om det visar sig ha varit positivt kan man fundera 

på att tänja på gränserna. Om det däremot skulle bli fler som undantas revisionsplikten kan 

effekterna komma att bli större, fortsätter Olle. Å andra sidan är det större företag med fler 

intressenter som är i behov av revision, berättar han vidare. ”Ju större företaget är, desto 

större skäl finns det att ha revision”.   
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6. Slutsats 

       _________ 

I detta kapitel presenteras slutsatserna av studien samt förslag till eventuell vidare forskning 

inom forskningsområdet. 

 

 

6.1 Svar på frågeställning  
 

Syftet med uppsatsen är att beskriva hur de nya förutsättningarna på revisionsmarknaden i 

och med revisionspliktens avskaffande för småföretag har påverkat revisionsbyråerna. Men 

även om det går att identifiera skillnader mellan större och mindre byråer. Detta för att se i 

vilken riktning utvecklingen för revisionstjänster går mot.  

Revisionspliktens avskaffande är något som har diskuterats på revisionsbyråerna sedan 

lagförslaget kom. Till följd av avskaffandet behöver många småföretag inte längre revidera 

sin årsredovisning. Detta har gjort att revisionsbyråerna tappat kunder som inte längre anser 

sig vara i behov av en revisor. Dessutom har det medfört vissa hot, men även en del 

möjligheter så som intervjupersonerna ser på det, vilka är två av de faktorer som ingår i den 

så kallade SWOT-analysen.  

Hot och möjligheter  

De största möjligheterna ligger i att revisorn har en stor och bred kompetens som gör att de 

kan arbeta med såväl revision som redovisningsarbeten och att redan befintliga tjänster kan 

utvecklas, liksom en satsning på redovisningsområdet. Hoten å andra sidan har 

respondenterna skilda åsikter om. I likhet med statens offentliga utredning, säger Olle på 

Tranrev är förlorade intäkter ett stort hot och Karin På Grant Thornton menar på att 

konkurrensen hårdnar, vilket även utredningen hävdar. Dessutom berättar Margareta på 

Gustafssons revisionsbyrå att den ekonomiska brottsligheten kan bli ett problem, vilket var 

orsaken till revisionsplikten från början. Detta tyder på att intäkter, konkurrens och 

brottslighet är de största hoten på byråerna, liksom branschen.  
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Ingen större förlust  

Förlusten har emellertid inte blivit så pass stor som man från början ställt in sig på, i och med 

att förslaget på högre gränsvärden förutspåddes för att sedan minskas ner. Då de mindre 

byråerna till största del har småföretag som kunder kan det antas att dessa påverkas mest. 

De mindre byråer har tappat enstaka kunder sedan avskaffandet, men det är svårt att avgöra 

om detta är en följd av att kunden inte längre har krav att ha revisor. Vissa kunder har 

emellertid gått förlorade med tanke på lagändringen. Däremot har revisionsbyråerna inte 

varit påverkade i och med att kunderna ofta, även får hjälp med redovisningen. Detta gör att 

konsekvenserna inte har varit så stora som först förväntades.  

Större byråer har tappat kunder likaså, men många av dessa har kunnat fångas upp genom 

att dessa till stor del fokuserar på redovisningstjänster, vilka även i stor utsträckning bjuds ut 

på marknaden. Redovisningen har till och med gått om revisionen och det satsas betydligt 

mer på redovisningsområdet än vad det gjordes för några år sedan. Slutsatsen blir ändå att 

effekterna har varit små och inte påverkat, varken den stora eller den lilla revisionsbyrån 

speciellt mycket. Det beror emellertid på att tiden efter lagändringen är knapp och har 

därmed inte hunnit slå igenom med sin fulla kraft ännu.  

6.2 Förslag till fortsatta studier 
 

Det har snart gått ett par år sedan avskaffandet av revisionsplikten infördes, vilket har 

medfört vissa förändringar och konsekvenser för olika parter i redovisningsbranschen. 

Däremot har den här studien bekräftat att förändringen för revisionsbyråerna inte har 

påverkat i den utsträckning som förväntades som emellertid kan bero på att lagändringen 

inte har slagit igenom fullt ut ännu. Vad som kan forskas vidare på är om gränsvärdena höjs 

för att omfatta fler företag som undantas revisionsplikten. Dessutom skulle det vara 

intressant att se om det råder tydligare effekter längre fram i tiden, det vill säga om några år 

då lagändringen har hunnit slå igenom mera.  
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Bilaga 

Bilaga 1 

Intervjufrågor  
 

1. Vad har du för befattning? 

2. Vilka är dina huvudsakliga arbetsuppgifter? Har de förändrats något sedan 

avskaffandet av revisionsplikten? 

3. Kan du berätta om revisionsbyrån? Hur stort område sträcker sig er verksamhet? 

Sträcker den sig till närstående regioner? 

4. Hur förberedde ni er inför avskaffandet av revisionsplikten?  

5. Hur många företag har valt att anlita er? Av dessa, hur många är småföretag som 

undgår revisionsplikten? 

6. Hur många småföretag har valt bort revisorn? Har dessa valt att anlita er på andra 

punkter, såsom redovisningsråd eller har de valt att avsäga sig er hjälp helt?  

7. Av de som valt att inte längre anlita någon revisor, har ni märkt av det inom någon 

speciell bransch? 

8. Varför tror du att småföretagen valt bort respektive inte valt bort revisorn? 

9. Har ni fått in uppdrag gällande småföretag sedan lagförslaget trädde i kraft?  

10. Erbjuder ni tjänster till alla branscher, eller inriktar ni er på någon speciell bransch? 

11. I och med att revisionsplikten avskaffats har den blivit mer efterfrågestyrd. Hur har 

det påverkat revisionsbyrån? Har ni varit tvungna att sänka era priser för att anpassa 

marknaden eller har ni kunnat behålla, eller rentutav kunnat höja era priser på era 

tjänster? 

12. Hur har revisionsbyråns omsättning påverkats i och med lagförslaget? ökat/minskat 

13. Mandattiden för revisorer har minskat från 4 år till 1 år. Vad tycker du om den 

förändringen? 

14. Vilka tjänster efterfrågas nu jämfört med innan avskaffandet? Vad för slags tjänster 

läggs det mest fokus på i dagsläget? 

15. Har ni märkt av någon förändring vad gäller de tjänster som efterfrågas? Hur då? 

16. Har nya tjänster tillkommit? I vilka former i sådana fall? 

17. Har ni varit tagit in ny kompetens med anledningen av förändringarna? Vad för slags 

kompetens i så fall? 

18. Vad ser ni för möjligheter inför framtiden gällande ert utbud av tjänster till 

småföretagen?  

19. Hur ser ni på era utvecklingsmöjligheter i branschen? 

20. Ser ni några framtida hot för revisionsbyrån?  
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21. Vad såg ni för hot och möjligheter innan avskaffandet? Har de förändrats nu i 

efterhand? 

22. Känner ni att förändringen har varit positiv respektive negativ? På vilket sätt i sådana 

fall? 

23. Tror du att revisionsplikten kommer att tas bort även för de större företagen? Vad 

tror du att den förändringen skulle innebära för revisionsbyrån och revisorerna i 

sådana fall?  

24. I och med avskaffandet av revisionsplikten har det blivit ett överskott på revisorer. 

Har revisorer på er revisionsbyrå varit tvungna att vidareutbilda sig eller sadla om till 

rådgivare eller liknande?  

25. Hur tror du att revisorsyrket kommer att vara i framtiden?  

 

 


