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Abstract 
This thesis was written in Swedish. 

 
Since the 1980’s, statutory auditing in Sweden has been an occurrence in smaller limited 

companies. The idea of forcing these firms to undergo audits was developed in order to 

fight economic crime. During the early 21st century however, this policy in came to a 

sudden shift. Due to Sweden’s obligations towards the common European legislation and 

the increasing threat of global competition, the Swedish government decided that the laws 

concerning auditing needed to change. As a result, a commission was appointed to 

investigate how to abolish mandatory auditing in smaller companies. 

 

There have been many past studies that have focused on explaining possible effects of 

abolishing the statutory audit. There has not been any widespread research focusing on how 

well the auditing profession is handling the preparations for the changes, however.  The 

main goal of this study has therefore been to determine how the preparations for the 

abolishment of the statutory audit are progressing. The main characteristics of the study are 

that it is a qualitative case study written from a hermeneutical perspective. 

 

The theoretical frame of reference was divided into two distinct chapters, aimed towards 

presenting the legislation of today as well as what the possible consequences might be 

from abolishing the mandatory audit. The first one of these chapters depicts what the 

current legislation demands from both auditors and from the firms that are audited. The 

second chapter deals with several topics including previous studies, debate articles and a 

thesis written by Tobias Svanström of the University of Umeå, in order to establish what 

the consequences might be of changing the legislation. 

 

The empirical chapter consists of the writer’s description of the six semi-structured 

interviews which was conducted together with auditors from both larger and smaller firms. 

The overall structure of these interviews can be observed in the appendix. 

 

By applying the theoretically determined consequences on the collected empirical data, the 

writer has been able to conduct a analysis in order to elucidate the formulated research 

question. The conclusions of the study are presented together with suggestions on 

continued research in the last chapter. The writer has been able to identify that the 

preparations at the time of the study’s implementation are satisfying to a certain degree, 

even though there are several measures to be taken. The main reason is that the firms don’t 

seem to have prepared any detailed plans for the future, based on their strengths and the 

demands of the clients. 

 

Nyckelord:, Abolished statutory auditing, the auditing profession, preparations. 

 



 

 

 

 
 
Sammanfattning 

Lagstadgad revision har varit ett förekommande element för svenska aktiebolag sedan 

slutet av 1980-talet. Att revision skulle utgöra ett tvång för dessa bolag blev verklighet i 

syfte att underminera den ekonomiska brottsligheten. Vad som skedde under 2000-talets 

början var dock en helvändning. Med bakgrund till att Sverige måste anpassa sig efter den 

gemensamma lagstiftningen inom EU och den ökande globala konkurrensen tillsatte den 

svenska regeringen Utredningen om revisorer och revision vilken bland annat skulle 

fastställa hur revisionsplikten skulle avskaffas i mindre aktiebolag. 

 

Vad ett slopande av revisionsplikten i de mindre aktiebolagen skulle kunna få för 

konsekvenser har emellertid studerats och debatterats i stor utsträckning. Det har dock inte 

förekommit några ingående undersökningar kring huruvida professionen är förberedd på 

förändringarna. Syftet med studien har därför varit att försöka fastställa hur förberedelserna 

kan förete sig inom professionen. Undersökningens övergripande karaktär var en kvalitativ 

fallstudie ur ett hermeneutiskt perspektiv.  

 

Den teoretiska referensramen kom till att bestå av två kapitel vilka skildrar såväl nuvarande 

regleringen som de eventuella konsekvenserna vid ett slopande. I det förstnämnda avsnittet 

behandlar författaren vad lagstiftningen i dagsläget kräver gällande såväl revisorns arbete 

som de mindre aktiebolagens ansvar. I det andra avsnittet presenteras bland annat tidigare 

uppsatser, debattartiklar och en avhandling av Tobias Svanström vid Umeå universitet i 

syfte att klarlägga vilka konsekvenser ett slopande kan medföra. 

 

Empiriavsnittet består av redogörelserna av de sex halvstrukturerade intervjuer vilka 

författaren genomfört tillsammans med revisorer från såväl större som mindre 

revisionsbyråer. Den övergripande intervjustrukturen har presenterats i en bilaga. 

 

Genom att applicera de ur teorin fastställda centrala konsekvenserna vid ett slopande av 

revisionsplikten på den insamlade emiriska informationen har författaren genomfört en 

analys i syfte att tydliggöra problemfrågeställningen. De konklusioner vilka kunnat 

identifieras presenteras sedan i det slutliga avsnittet, tillsammans med förslag till fortsatt 

forskning. Författaren har kunnat identifiera att förberedelserna vid tidpunkten av studiens 

genomförande i viss utsträckning varit tillfredställande, samtidigt som det finns en hel del 

att åtgärda. Detta beror i stor utsträckning på att byråerna inte utarbetat några ingående 

handlingsplaner eller strategier baserade på sina styrkor och klienternas behov. 

 

Nyckelord: Utredningen om revisorer och revision, avskaffad revisionsplikt, 

revisorsprofessionen, förberedelser. 
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1 Inledning 
 

I detta avsnitt presenterar författaren uppsatsens syfte och avgränsning. Författaren 

inleder kapitlet med att presentera ämnesområdets bakgrund och föra en diskussion kring 

dess huvudsakliga problem för att ge läsaren insikt i hur syftet formades. 

 

1.1 Bakgrund 

 

Det kan anses vara rimligt att antaga att det ända sedan räkenskaper funnits även funnits 

revision. Wallerstedt skriver i antologin Uppdrag Revision (Johansson et al., 2005 s. 24ff) 

att det med säkerhet förekom regelbunden revision i Sverige redan på 1600-talet även om 

det kan vara svårt att urskilja ett specifikt årtal för fenomenets genombrott. I slutet av 1800-

talet utvecklades sedan denna revisionsbransch till en profession då Svenska 

Revisorssamfundet (SRS) bildades. Vid denna period antogs även en ny aktiebolagslag där 

det fastställdes att en eller flera revisorer skulle granska företagets räkenskaper och 

styrelsens förvaltning av företaget. 

 

Wallerstedt (ibidem) tydliggör vidare att det vid denna tidpunkt inte var tal om några 

betitlade revisorer. Inte förrän år 1912 auktoriserades de första revisorerna i en synnerligen 

försiktig process. Det visade sig dock att det inte fanns någon stor benägenhet till att anlita 

dessa, trots ökade uppmaningar från såväl Stockholms handelskammare och den nybildade 

Föreningen Auktoriserade Revisorer (FAR). 

 

Intresset för en revisorsprofession var enligt Wallerstedt (2005, s. 30), fram till 1930-talet, 

tämligen lågt. Detta förändrades dock på grund av den omtalade skandalen kring Ivar 

Kreugers företagssfär under 1932, eftersom legitimiteten för de auktoriserade revisorerna 

och de organ som företrädde dem allvarligt ifrågasattes. Professionen blev starkt ifrågasatt 

då denna inte kunnat bidraga till upptäckandet av de interna transaktioner vilka fått Krugers 

företag att verka starka än de i själva verket var. En fråga som under denna skandal väckte 

stor debatt var om börsnoterade eller andra stora aktiebolag skulle bli skyldiga att anlita 

auktoriserade revisorer. Det dröjde dock ända fram till 1944 innan detta blev verklighet, i 

form av ännu en ny aktiebolagslag.  

 

Wallerstedt (2005. s. 38f) poängterar att lagstiftningen fram till 1980-talet begränsade de 

auktoriserade revisorernas arbetsområde till noterade och större aktiebolag. Under detta 

decennium blev tonen dock annorlunda och det talades allt mer om att ett huvudsakligt mål 

med revision skulle vara att kontrollera om bolagen fullföljt sina skattemässiga åtaganden. 

Brottsförebyggande rådet såg revisorer likt ett verktyg i kampen mot ekonomisk 

brottslighet och det hävdades att det var aktiebolag med litet aktiekapital som ägnade sig åt 

sådan verksamhet. Det hela resulterade bland annat i att det från och mer år 1987 skulle 

vara tvunget för samtliga aktiebolag att utse en godkänd eller auktoriserad revisor. Denna 

syn på revisorns roll kan sägas ha fortgått ända fram till 1900-talets slut då 

aktiebolagslagen så sent som 1999 ändrades så att revisorer var skyldiga att anmäla 

brottsmisstankar. 

 

Under samma period började emellertid en annan viktig förändring inom professionen ske, 

nämligen anpassningen till det europeiska samarbetet och den globala harmoniseringen 

inom redovisning. Johansson skriver i Uppdrag Revision (2005, s. 192f) att samtliga länder 
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i EU, med Sverige och Malta som undantag, använder en modell där mindre bolag inte har 

någon revisionsplikt. På så vis har diskussionen kring revisionsplikt i mindre aktiebolag 

tagit en annan vändning under de senaste åren. Debatten eskalerade under våren år 2005 då 

en rapport vilken framtogs på uppdrag av organisationen Svenskt Näringsliv föreslog att 

revisionsplikten skulle slopas. 

 

Sedan regeringsskiftet år 2006 blev linjen alltmer tydlig. Brandberg skriver i 

Advokatsamfundets tidsskrift Advokaten (2007, nr 6, årgång 73) att regeringen redan i sin 

budgetproposition för år 2007 uttryckt ett önskemål att avskaffa revisionsplikten för 

småföretag. Inom politiken och i media har denna utveckling ansetts vara naturlig då den 

betraktas som ett steg i en linje för enklare småföretagande och en anpassning efter 

gemenskapen i EU. 

 

Brandberg (ibidem) nämner avslutningsvis att regeringen genom ett tilläggsdirektiv givit 

tidigare justitierådet Bo Svensson i uppdrag att utreda revisionsplikten. Utredningen, som 

fick namnet Utredningen om revisorer och revision (URR, Ju 2006:11) ämnade senast den 

31 april 2008 presentera ett delbetänkande om hur revisionsplikten skulle slopas samt vilka 

företag förändringen skall omfatta. 

 

1.2 Problemdiskussion 

 

Martin Johansson, dåvarande VD för SRS, uttryckte i ett samtal med Johansson et al. 

(2005, s. 193) att de små bolagen inte har någon att tjäna på slopad revisionsplikt. 

Vederbörande ansåg att förändringen i huvudsak endast skulle drabba leverantörer, vilka 

inte har någon möjlighet att kvalitetsgranska andra företag. Samtidigt var Svenskt 

Näringsliv, med hänvisning till utredningen av Thorell och Norberg (2005), entydiga 

gällande att revisionsplikten behöver avskaffas. Att en slopad revisionsplikt skulle innebära 

konsekvenser tycktes det dock inte råda några särskilda tvivel om.  

 

Det har i flertalet akademiska rapporter så som uppsatser och dylikt, samt inom annan 

forskning kunnat fastställas att konsekvenserna kommer att få effekt på olika sätt. Inte 

minst revisorer och revisionsbyråer kommer med stor förmodan vara tvungna att förändra 

sina sätt att se på branschen och hur affärer i framtiden kommer att genomföras. Att denna 

utveckling är trolig kunde även Thorell och Norberg (2005) se vid jämförelse av 

utvecklingen i England, där plikten avskaffades på nittiotalet. Förändringen bör dock kunna 

antagas vara av större betydelse i Sverige, eftersom en kraftig majoritet av aktiebolagen är 

småföretag. 

 

Den stora mängd forskning och idéer som berört avskaffandet av revisionsplikten har 

huvudsakligen varit koncentrerade kring konsekvenserna av det eventuella slopandet.  Det 

bör dock nämnas att de på området genomförande studierna framställts i perioder då de 

eventuella förändringarna inte varit hundraprocentiga eftersom URR ännu inte presenterat 

något betänkande med konkreta åtgärder i frågan. 

 

Vidare har forskningen medfört att preliminära framtidsutsikter för branschens samtliga 

aktörer kunnat illustreras. Författaren anser att det därför bör ligga i revisorsprofessionens 

eget intresse att vara väl införstådda i hur de mindre bolagen, som trots sin storlek 

tillsammans utgör den betydande klientandelen, ser på slopad revisionsplikt. Utöver detta 

bör det rimligen finnas konkreta handlingsplaner och strategier för hur en anpassning till en 
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marknad utan stort revisionsbehov kommer att gå till. Slutligen torde det finnas skäl för 

professionen att minimera sina framtida intäktsförluster genom att påvisa vilka fördelar 

frivillig revision innebär för klienterna så att dessa även i fortsättningen efterfrågar tjänster. 

 

Huruvida revisorsprofessionen bemött detta enorma problem är i stor grad okänt. 

Författaren har inte kunnat finna några undersökningar vilka besvarar denna fråga, trots att 

detta kan anses vara av stor vikt för professionens fortlevnad. 

 

1.2.1 Problemformulering 
 

Utifrån problemdiskussionen har följande problem kunnat identifieras: 

 

Hur är revisorsprofessionen förberedd för en anpassning till en framtid utan 

revisionsplikt i mindre aktiebolag? 

 

För att kunna besvara problemet har författaren valt att tydliggöra undersökningen genom 

att formulera ett antal specifika understående frågeställningar för ett scenario där 

revisionsplikten i dessa bolag slopas. Dessa frågor utgjorde de övergripande 

intervjufrågorna och presenteras i studiens bilaga. 

 

1.3 Syfte 

 

Studiens syfte är att genom en tolkande fallstudie skapa förståelse för i vilken utsträckning 

revisorsprofessionen kan anses vara förberedda på de förändringar som slopad 

revisionsplikt i mindre aktiebolag kan medföra. 

 

1.4 Avgränsning 

 

Studien avgränsas till att undersöka hur revisorernas förberedelse inför ett eventuellt 

slopande av revisionsplikten i mindre aktiebolag företer sig i Borås Stad. Anledningen till 

denna avgränsning är begränsningar i studiens tidsåtgång och författarens geografiska 

begränsning. 

 

Precis som titeln antyder har författaren inte avsett undersöka redovisningsbyråernas 

förberedelser inför slopandet av revisionsplikten. Sekundär information gällande dessa 

aktörer har ändock tillämpats i syfte att besvara problemfrågeställningen. 

 

Författaren har hoppats kunna ta del av de slutsatser URR: s delbetänkande framlägger i 

syfte att i högre utsträckning kunna mäta revisorernas förberedelse. I de avseenden detta 

visat sig vara problematiskt har författaren istället byggt sina undersökningar på vad som i 

debatten förväntas av utredningen. 
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1.6 Disposition 

 

 

2 Metod  Detta kapitel ämnar ge läsaren förståelse för den 

forskningsmetodik som legat till grund för studiens 

genomförande, genom att presentera författarens 

synsätt och metodval och källkritik. I de avslutande 

delarna presenteras författarens syn på reliabiliteten 

och validiteten samt de åtgärder vilka vidtagits för att 

stärka dessa.  

 

3 Revision av mindre 

aktiebolag idag 

För att ge läsaren en inblick och förståelse för vilka 

förändringar en slopning av revisionsplikten kan 

medföra ser författaren det som relevant att beskriva 

den nuvarande regleringen och vad den innebär. 

 

4 Revisionspliktens 

avskaffande 

I detta kapitel beskriver författaren vad ett slopande av 

revisionsplikten kan innebära. Detta görs genom att 

utredningen och dess konsekvenser presenteras 

tillsammans med debattartiklar, forskning och tidigare 

uppsatser på ämnet. 

 

5 Empiri Studiens empiriska kapitel ämnar ge läsaren förståelse 

för hur de intervjuade revisorernas byråer förhåller sig 

till problematiken kring slopad revisionsplikt och hur 

man planerar att agera. 

 

6 Analys Författaren bedömer i detta avsnitt byråernas 

förberedelsegrad genom att applicera de i teorin 

föreliggande konsekvenserna på en tolkning av 

respondenternas gensvar. 

 

7 Slutsatser I det avslutande avsnittet besvarar författaren den 

övergripande problemfrågeställningen, vilken var; 

”Hur är revisorsprofessionen förberedd för en 

anpassning till en framtid utan revisionsplikt i mindre 

aktiebolag?”. Vidare föreslås även fortsatta 

forskningsämnen. 

 

 



5 

 

 

2 Metod 
 

Detta kapitel ämnar ge läsaren förståelse för den forskningsmetodik som legat till grund 

för studiens genomförande, genom att presentera författarens synsätt och metodval och 

källkritik. I de avslutande delarna presenteras författarens syn på reliabiliteten och 

validiteten samt de åtgärder vilka vidtagits för att stärka dessa.  

 

2.1 Undersökningsmetod 

 

Jacobsen (2002, s. 91) förklarar att det för varje problemfrågeställning finns en 

undersökningsmetod vilken kan anses vara bäst lämpad då denna skall besvaras. Detta 

förtydligas ytterligare av Patel och Davidson (2003, s. 53) då de konstaterar att 

bestämmelserna i undersökningsmetoden bland annat styr datainsamlingen och tidsplanens 

upplägg. 

 

En experimentell undersökning kännetecknas enligt Merriam (1994, s.20f) av att forskaren 

kan kontrollera och manipulera merparten av undersökningens centrala aspekter. Vidare 

förklaras att experimentella studiers syfte kännetecknas av att forskaren vill undersöka ett 

samband mellan orsak och verkan. Författaren upplevde en svårighet och en olämplighet i 

att tillämpa en sådan undersökning på ett problemområde av såväl pedagogisk som 

samhällsvetenskaplig karaktär.  

 

Surveyundersökningar är enligt Merriam (1994, s. 22) opinionsinriktade undersökningar 

där fåtalet variabler mäts av flera olika instrument. Detta sker i regel genom att på ett 

objektivt sätt insamla svar, vilka baseras på utifrån teorier förhandsbestämda 

svarsalternativ, från en statistiskt representativ grupp och därefter utföra generaliseringar. 

Då dessa egenskaper ej hade kunnat möjliggöra någon djupgående undersökning, ansågs 

den av författaren vara olämplig. 

 

Merriam (1994, s. 24f) definierar fallstudien likt en undersökning där en eller flera 

specifika fall utreds i syfte att framhäva egenskaperna hos dessa. Patel och Davidson (2003, 

s. 54) förtydligar undersökningsmetoden genom att poängtera att fallen i fråga brukar 

utgöras av en mindre avgränsad grupp individer eller organisationer. Målet sägs enligt 

Merriam (1994, s. 24f) vara att en generell förståelse skall kunna utvecklas och beskrivas 

utifrån de studerade enheterna. Det kan alltså sägas att fallstudien har ett empiriskt 

utgångsläge vilket leder till slutsatser vilka i stor del innehar beskrivande karaktär. 

Undersökningen ämnar även beskriva resultaten på ett verbalt sätt, snarare än genom siffror 

och hårddata. Patel och Davidson (2003, s. 54) poängterar vikten av att forskaren 

slumpmässigt väljer vilka fall som skall studeras, då generaliserbarheten och 

representativiteten i ett sådant läge blir större. Författaren har därför utfört urvalet av 

respondenter slumpmässigt, i huvudsak genom söktjänster via Internet. Författaren har 

enligt studiens syfte ämnat undersöka i vilken utsträckning revisionsbyråerna är förberedda 

på en eventuell slopning av revisionsplikten i mindre aktiebolag. Detta har föranlett att en 

fallstudie funnits lämplig och att varje byrå på så vis blivit en studerad enhet. När samtliga 

enheter undersökts har det varit författarens ambition att genom ett analysarbete kunna 

generalisera fram slutsatser vilka i sin tur kan besvara problemfrågeställningen. 
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2.2 Verklighets- och kunskapssyn 

 

Frågan huruvida det existerar en gemensam, objektiv värld har flitigt diskuteras under flera 

århundraden. Dessa tankegångar kallas enligt Jacobsen (2002, s. 142) ontologiska 

resonemang. Vederbörande använder den grekiska frasen ”läran om varat” när denne 

definierar ontologins innebörd. Detta innebär således att ontologiska resonemang berör 

världen och den bild människor har av denna samt om det existerar en sann verklighet 

vilken oberoende av betraktare är den samma. Diskussioner kring kunskapen samt dess 

natur, förutsättningar och villkor har enligt Sohlberg och Sohlberg (2002, s. 44ff) även varit 

flitigt debatterat genom tidens förlopp. Begreppet epistemologi behandlar dessa 

diskussioner och kan definieras ”kunskapsteori” eller ”läran om kunskapen”.  

 

När det gäller synen på verkligheten och kunskapen har det, för att kunna genomföra denna 

studie, varit väsentligt att inneha ett synsätt vilket möjliggör författaren att se bortom 

verklighetens fysiska substans. Anledningen till detta är att studiens problemområde krävt 

att författaren erhållit djupare förståelse för att kunna dra några slutsatser kring 

problematiken. Utan någon djupare förståelse hade det ej varit möjligt att tolka och förstå 

revisorernas situation och därmed bedöma deras förberedelsenivå. 

 

Författaren har därför under studiens genomförande haft en verklighetssyn vilket präglats 

av en idealistisk ståndpunkt samt ett kunskapsperspektiv vilket utgjorts av den 

rationalistiska ståndpunkten. Idealismen förklaras av Sohlberg och Sohlberg (2002, s. 44ff) 

genom att verkligheten betraktas utifrån ett synsätt där världen består av icke-materiella 

ting. Perspektivet har därför låtit författaren beakta exempelvis personliga inställningar och 

strategier. Detta skiljer ståndpunkten från den materialistiska, där verkligheten betraktas 

utifrån dess beståndsdelar. 

 

När det gäller synen på kunskap förekommer en betydande skiljelinje kring frågan hur 

kunskap ackumuleras. Här menar rationalisterna att individen redan från födseln besitter de 

förmågor denne kommer att kunna använda i livet och att dessa används för att tolka och att 

nå behagliga slutsatser. Empiristerna är enligt Sohlberg och Sohlberg (ibidem) av den 

uppfattningen att människans kunskaper grundas i de erfarenheter våra sinnen förmedlar 

och att vi genom dessa kan erhålla sann kunskap. I det undersökta sammanhanget har den 

senare ståndpunkten varit omöjlig då det nämligen är svårt att avgöra vilka lösningar inför 

slopandet av revisionsplikten som är mest lämpliga i objektiv mening. En god strategi för 

en revisionsbyrå kan fungera mindre bra på en byrå av annan storlek och så vidare. 

 

Vidare skulle undersökningen, i det fall författaren innehaft en materialistisk och en 

empirisk ståndpunkt, enligt Sohlberg och Sohlberg (2002, s. 39ff) tvingats anta en mer 

formell och styrd karaktär där slutsatser skulle vara svåra att uppnå. Anledningen till detta 

är att sådana studier kräver en undersökningsmetodik i vilken de undersökta objekten kan 

styras och likställas mellan varandra. 
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2.3 Vetenskapligt förhållningssätt 

 

Thurén (2007, s. 16) förklarar att, när det talas om vetenskapliga förhållningsätt, finns två 

primära inriktningar, nämligen positivismen och hermeneutiken.  

 

Wallén (2005, s. 26f) förklarar att positivismen har sitt ursprung i 1900-talets början, då 

begreppet vetenskap och dess innebörd diskuterades flitigt. Det ansågs att sådana ting vilka 

inte kunde testas empiriskt, däribland känslor, religion etcetera, befann sig utanför 

vetenskapens område. Detta tankesätt delar enligt Patel och Davidson (2003, s. 26) de 

principer vilka alltid dominerat empiristisk och naturvetenskaplig filosofi. Enligt Thurén 

(2007, s. 16) tvingades dock denna strävan ges upp, då idén till slut ansågs ohållbar. Wallén 

(2005, s. 26f) förklarar att en modern positivist eftersträvar objektiv forskning i vilken 

subjektiva redskap som exempelvis uppskattningar och bedömningar ersätts av objektiva 

mätningar, där statistiska resultat skall kunna agera belägg för vetenskapliga slutsatser. Det 

är även av största vikt att allt forskaren studerar, om så människa, betraktas likt objekt. 

 

Det bör noteras att positivismen sammanfaller väl med materialism och empirism. Då 

författaren inte ansett sig inneha sådana ståndpunkter har även ett positivistiskt 

förhållningssätt varit ohållbart. Detta kan även noteras genom att jämföra synsättet med vad 

studien ämnat undersöka. Det beskrivna problemet var av sådan art att det ej gått att mäta 

eller svara på i termer av absoluta sanningar. Istället har det krävts att författaren kunnat 

tolka varje situation med bakgrund till vad aktuella förändringar skulle kunna innebära och 

därefter försökt besvara huruvida förberedelsegraden på revisionsbyråerna varit god eller 

ej. Med bakgrund till dessa aspekter erfordrade studien ett hermeneutiskt perspektiv.  

 

Innebörden av hermeneutiken är enligt Wallén (2005, s. 33) tolkningslära och uppkom som 

ett alternativ till den positivistiskt inriktade forskningen. Patel och Davidson (2003, s. 28) 

beskriver därför hermeneutiken likt positivismens raka motsats. Anledningen till detta är 

enligt Thurén (2007, s. 94) att hermeneutiken beaktar det som finns bortom de fem sinnena 

och framhäver empatin som förhållningssättets primära kännetecken. För att illustrera den 

stora skillnaden mellan förhållningssätten väljer Thurén (ibidem) att referera till en analogi 

inom djurriket. Människan är fullt kapabel att förklara de flesta arters beteende, oavsett om 

det gäller myror eller bin. När det gäller att förstå arter är situationen annorlunda då 

människor inte kan förstå eller känna empati med myror, utan endast med andra människor. 

 

De tolkningar en hermeneutiker utför kan enligt Wallén (2005, s. 33) göras av exempelvis 

texter, symboler, verbaliteter eller handlingar.  Hermeneutikern använder sig av en teknik 

där subjektiv förförståelse ligger till grund för varje ny tolkning av företeelsen. Patel och 

Davidson (2003, s. 30) förklarar att forskaren betraktar sina egna värderingar och fördomar 

likt en tillgång snarare än ett hinder. När tolkningen utförts växlar sedan hermeneutikern till 

ett helhetsperspektiv och ser på så vis tolkningen i kontext till helheten. Wallén (2005, s. 

33) menar att forskaren, genom att sedan återigen tolka den specifika företeelsen ur den nya 

förståelse vilken den nya tolkningen innebar, kan erhålla djupare förståelse om såväl det 

specifika som det allmänna. Denna teknik brukar enligt Patel och Davidson (2003, s. 31) 

kallas för den hermeneutiska spiralen. 



8 

 

 

2.4 Vetenskaplig forskningsansats 

 

Målet med forskarens arbete är enligt Patel och Davidson (2005, s. 23) att i största möjliga 

mån producera teorier vilka ger adekvat kunskap om verkligheten. Detta erfordrar att teori 

och empiri relateras till varandra, samtidigt som tillvägagångssättet för att utföra detta kan 

ske på olika sätt.  

 

Patel och Davidson (ibidem) nämner tre tydliga vägar en forskare kan följa när denne vill 

producera kunskap om samhället, vilka kan möjliggöra vetenskapliga slutsatser. Dessa 

framkommer i figur 2.4.1. 

 

Deduktion Induktion Abduktion

Från teori dras 

slutsatser om 

enskilda fall

Från enskilda 

fall formuleras 

en teori

Från enskilda fall 

formuleras en 

preliminär teori

Denna teori 

testas på nya fall

Teorin 

utvecklas

Verklighet

Teori Teori 2Teori 1Teori

 
 

Figur 2.4.1 Relationen mellan teori och verklighet… (Patel och Davidson, 2003, s.14) 

 

Den deduktiva ansatsen har enligt Andersen I (1998, s. 29f) sin utgångspunkt i redan 

befintlig teori, vilken ofta används för att ställa hypoteser om enstaka empiriska företeelser. 

Efter att forskaren har undersökt dessa kan sedan hypotesen förkastas eller bekräftas. Patel 

och Davidson (2003, s. 23) väljer på grund av dessa kännetecken att benämna ansatsen 

”bevisandets väg”, då målsättningen är att genom den teoretiska referensramen dra 

slutsatser om en enskild företeelse. Med hänsyn till denna teoretiska utgångspunkt brukar 

det således vara en vanlig företeelse att ansatsen lovordas för sin neutralitet.  

 

När det gäller induktion är förhållandet enligt Andersen I (ibidem) i princip det motsatta. 

Utgångspunkten finns i en enskild empirisk händelse. Genom denna händelse kan generella 

slutsatser dras och på så vis ny teori skapas på sikt. De egenskaper ansatsen besitter medför 

att Patel och Davidson (2003, s. 23) väljer att titulera den ”upptäckandets väg”. Istället för 

att betrakta induktion likt en subjektiv forskningsmetod vilken medför oneutrala slutsatser 

väljer förespråkarna ett annat sätt att se på saken. Genom att forskaren ej styrs av teoretiska 

strukturer ökar nämligen forskningens öppenhet gentemot problemområdet och möjligheten 

att finna nya observationer utanför teorins begränsade område blir större. 
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En del studier erfordrar enligt Patel och Davidson (2003, s. 24) ett mer omfattande 

tillvägagångssätt än att enbart tillämpa induktion eller deduktion, vilket kallas abduktion. 

Även Andersen I (1998, s.30) talar om en ”cirkulär process” där forskaren alternerar mellan 

deduktion och induktion under arbetets gång, vilket gör att urskiljanden av ansatserna är 

komplicerad i praktiken. Detta nämns vara särskilt svårt i samhällsvetenskapliga projekt, 

där de båda sammanfaller med varandra över hela forskningsförloppet. 

 

Att studien grundats på en empirisk händelse råder det inga tvivel kring, då turerna kring 

slopandet av revisionsplikten är ett relativt nya, dagsaktuella händelser utan någon egentlig 

teoribildning. Detta torde vara helt naturligt, eftersom själva händelsen ej beskriver något 

långsiktigt permanent tillstånd utan snarare en samhällsförändring. Genom att utföra en 

fallstudie valde författaren ett antal respondenter för att kunna undersöka deras 

förberedelsenivå inför slopandet av revisionsplikten. Studiens slutliga mål var att utifrån de 

belysta fallen kunna uttrycka någonting om revisorsprofessionens förberedelse i sin helhet. 

Detta innebar att teorier kring ämnet generaliserats fram ur empiriska observationer, likt 

den induktiva ansatsen. En sådan inriktning har även medfört att studien präglats utav 

nödvändig subjektivitet. 

 

2.5 Vetenskaplig metod 

 

Patel och Davidson (2003, s. 14) förklarar att valet av metodansats innebär att forskaren 

tydliggör på vilket sätt informationen skall genereras, bearbetas, analyseras och sedan 

presenteras. När det gäller metodansats brukar valet i regel stå mellan två ansatser, 

nämligen den kvalitativa och den kvantitativa. I praktiken är det inte ovanligt att en studie 

innehåller inslag av båda ansatserna, medan de rent teoretiskt utgör ändpunkterna på en 

axel där verbala och statistiska analysmetoder ställs mot varandra, vilket kan ses genom 

figur 2.5.1. 

 

Enbart Enbart
statistiska analyser verbala analyser

Kvantitativt Kvalitativt

inriktad forskning inriktad forskning

 
 

Figur 2.5.1 Kvantitativt och kvalitativt inriktad forskning (Patel och Davidson, 2003, s.14) 

 

Enligt Patel och Davidson (2003, s. 14) handlar valet av metodansats i första hand om 

studiens problemfrågeställning. Om problemet är av sådan karaktär att studien syftar till att 

mäta och fastställa orsaker till någon företeelse bör troligtvis den kvantitativa ansatsen 

väljas. Skulle däremot problemet och därför syftet innebära att tolka och förstå en 

företeelse på en djupare nivå handlar det sannolikt om en kvalitativ ansats. Holme & 

Solvang (1997, s. 14) framhäver samma utgångspunkt, då de nämner att metodvalet bör 

baseras på den kunskap forskaren önskar erhålla och på så vis även problemets karaktär. 

Metodvalet bör dock ej anses vara absolut, utan att en praktisk blandning vanligtvis 

förekommer. Författaren ansåg, baserat på denna inledande distinktion, att studien med stor 

förmodan skulle genomföras enligt den kvalitativa ansatsen. 
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Ansatserna undersöktes sedan närmare. Den kvantitativa metodens främsta egenskap är 

enligt Holme och Solvang (1997, s. 14) dess höga grad av formalisering. Innan processen 

initierats har forskaren själv utsett eventuella utfall. Även under undersökningens gång är 

kontroll av stor betydelse då vederbörande bör kunna styra och påverka de objekt vilka är 

av primärt intresse. Andersen H (1994, s. 70ff) förklarar att de undersökta enheterna på så 

vis har relativt låg inverkan på undersökningen, utöver de genererade gensvaren. Rent 

praktiskt beskrivs den kvantitativa metoden av Patel och Davidson (2003, s. 14) likt 

forskning där mätinstrument, statistik och andra matematiska inriktade medel används. Att 

mäta exempelvis förberedelse och införståelse i matematisk statistik bedöms av författaren 

vara olämpligt, medan författaren samtidigt inte heller anser sig kunna kontrollera och 

påverka de undersökta enheterna. 

 

Möjligheten att pröva forskningens resultat och erhålla fullständigt objektiva slutsatser 

anses även vara av central betydelse i den kvantitativa ansatsen. Holme och Solvang (1997, 

s. 81) förklarar att forskarens subjektiva inflytande därför endast kan förekomma något i de 

inledande delarna, då undersökningens ramar fastställs. Genom ett strikt arbetssätt under 

den resterande processen, bestående av matematiska verktyg och formella instruktioner, 

undersöks de studerade objekten på distans. Detta arbetssätt ansågs av författaren inte heller 

vara optimalt om slutsatser kring problemet skulle kunna genereras, eftersom författaren 

inte ansett att några absoluta sanningar varit möjliga att säkerställa. Holme och Solvang 

(1997, s. 14) förklarar däremot att den kvalitativa metoden inte syftar till att fastställa några 

absoluta sanningar i studiens slutsatser, vilket även innebär att det i sådana studier 

förekommer ringa formalisering. 

 

Den kvalitativa ansatsen kan enligt Patel och Davidson (2003, s. 14) på ett simplifierat sätt 

förklaras genom att forskaren samlar in mjuk data, exempelvis genom tolkande analyser 

och intervjuer. Undersökningar vilka genomförs med hjälp av denna metod brukar ofta 

anses vara tid- och resurskrävande tack vare förekomsten av textbearbetning, 

ljudupptagning eller intervjudata. Denna beskrivning stämde väl överrens med författarens 

intentioner och indikerar därför ännu tydligare att den kvalitativa ansatsen vore lämplig. 

Närhet till undersökningsområdet står även i fokus så att forskaren lättare kan tolka och 

förstå problematiken, vilket är ett huvudsakligt karaktärsdrag för metoden. Jacobsen (2002, 

s. 142) poängterar att detta är vad som gör den kvalitativa metoden användbar, då det i 

andra undersökningar kan det vara svårt eller nästintill omöjligt att skildra de 

undersökningsspecifika detaljer och utmärkande egenskaper vilka kan förekomma i varje 

enskilt fall.   

 

Andersen I (1998, s. 31) tillägger att den kvalitativa metoden kan identifieras genom dess 

syfte, nämligen att skapa djupare förståelse för en specifik företeelse. Genom att relatera 

det studerade problemet till en större helhet kan forskaren uppnå detta. I denna studie har 

därför den kvalitativa ansatsen legat till grund för informationsinsamlingen då 

undersökningen syftade till att skapa förståelse för i vilken utsträckning 

revisorsprofessionen kan anses vara förberedda på följderna av slopad revisionsplikt i 

mindre aktiebolag. Problemet är av sådan karaktär att det empiriska arbetet erfordrar 

tolkning av denna förberedelsegrad utifrån fall till fall baserat på exempelvis 

handlingsplaner, klientkännedom och strategier vid möte med revisorerna. Då förståelse för 

situationen är central för att kunna skildra problemet är även flexibilitet och aktivt 

deltagande i undersökningsprocessen av central betydelse. Att forskaren ges möjlighet att 

efterhand kunna modifiera exempelvis intervjustrukturer eller andra undersökningsvariabler 

anses av författaren vara lämpligt för studien. 
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2.6 Källtyper 

 

2.6.1 Primärdata 

 

Patel och Davidson (2003 s. 65) definierar de källor vilka forskaren är i närhet till som 

primära och kan exempelvis innefatta ögonvittnesskildringar och intervjuer. Data som vid 

dessa tillfällen insamlas är därför att benämna primär. Eftersom primärdata passerar få eller 

inga led innan den når forskaren innebär detta enligt Repstad (2007, s. 119) att den innehar 

högre trovärdighet än övriga. Vederbörande nämner att även intervjuers status som 

primärdata kan ifrågasättas eftersom de ofta erfordrar nedteckning, vilket skapar en form av 

ett ytterligare informationsled. I denna studie var författarens målsättning att genomföra 

fyra till åtta djupgående intervjuer med representanter för revisorsfirmor i Borås.  

 

I studien har det varit viktigt att författaren varit mottagbar för nya infallsvinklar och 

perspektiv kring den studerade problematiken, eftersom målet ständigt varit att införskaffa 

sig en djupare förståelse kring respondenternas förberedelser för revisionspliktens 

avskaffande. Vidare har författaren ansett att respondenterna ej kunnat jämställas med 

varandra när det gäller exempelvis erfarenhet, kompetens och byråernas karaktär. Detta har 

medfört att en fullständigt standardiserad frågeteknik ej varit möjlig. Dock har 

undersökningen erfordrat en viss formalisering, då en del teoretiska och faktamässiga 

aspekter varit tvungna att beaktas. Med detta ansåg författaren att det vore lämpligt att följa 

vad Andersen (1998, s. 162) benämner en delvis strukturerad intervju. 

 

För att på bästa sätt kunna skaffa sig ett underlag för hur förberedelsen ser ut har författaren 

valt att intervjua företrädare för såväl stora som små revisionsbyråer. Dessa valdes 

slumpmässigt via att genom Internet överblicka de olika byråerna i Borås Stad och därefter 

kontakta tre större och tre mindre aktörer för intervju. Intervjufrågorna uppkom genom att 

bearbeta den nuvarande lagstiftningen och den tidigare forskningen kring ämnet. Samtliga 

intervjuer utfördes genom personliga möten och endast en övergripande förklaring för 

studiens inriktning tillgavs respondenterna innan dessa. 

 

När det gäller empirins sammanställning har författaren valt att dela upp informationen 

efter tre övergripande rubriceringar, i syfte att underlätta för läsaren när denne skall ta del 

av informationen. Författaren har dock varit noga med att strukturen är minimal så att varje 

respondents uttalanden förblir unikt. 

 

2.6.2 Sekundärdata 

 

I de fall där forskaren är distant till källan, exempelvis i form av litteratur, är dessa enligt 

Patel och Davidson (ibidem) att klassas sekundära källor. Repstad (2007, s. 119) förklarar 

att källorna blir mindre trovärdiga desto fler informationsled som passeras innan forskaren 

kan ta del av dem. Översatt litteratur är ett exempel på ett tillfälle då en mellanhand läggs 

till. De källor vilka genererat sekundärdata är i stort sett de vilka utgjort den teoretiska 

referensramen. Bland dessa kan återfinnas litteratur, vetenskapliga artiklar, lagar etcetera.  
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I studien förekommer två distinkta grupperingar av sekundära källor. Den inledande, vilken 

kan beskådas i avsnitt 3, behandlar den nutida lagstiftningen och regleringen kring revision 

och vad den innebär för påverkade parter. Författaren utförde urvalet av dessa källor 

baserad på en önskan att tillämpa ursprungskällor, som exempelvis lagstiftning. När det 

gäller avsnitt 4 utgörs detta av URR: s delbetänkande samt de eventuella konsekvenser 

vilka ett slopande av revisionsplikten skulle kunna innebära. Med hänsyn till att 

informationen i detta avsnitt är högaktuell har författaren valt att lägga fokus på källor vilka 

anknyter till den aktuella tidsperioden, som exempelvis debattartiklar och tidigare 

uppsatser. Detta eftersom det med hänsyn till tidsaspekten ej förekommer böcker och 

liknande material i någon större utsträckning.  

 

Författaren har genom Högskolan i Borås bibliotek, via databaser på Internet samt via 

tidsskrifter i fysisk form sökt efter relevanta källor. Det huvudsakliga tillvägagångssättet 

har varit att i första hand bearbeta tidsskrifter och litteratur i fysisk form genom att 

exempelvis överblicka innehållsförteckningen i syfte att finna lämpligt innehåll. När en 

tillfredställande mängd litteratur erhållits har dessa sedan bearbetas ”ämnesvis”, vilket har 

inneburit att författaren arbetat parallellt med en del litteratur. Elektroniska utsökningar har 

i huvudsak använts i antingen kompletterande syfte, då det funnits en känd artikel vilken 

letats fram, eller vid framtagandet av debattartiklar, där utsökningar baserade på 

nyckelordet revisionsplikt varit nödvändiga. 

 

2.7 Giltighet 

 

Patel och Davidson (2003, s. 98f) förklarar att det i kvantitativa studier är av oerhörd 

betydelse att den presenterade informationen är säkerställd, eftersom undersökningens 

legitimitet annars skulle vara obefintlig. Patel och Davidson (2003, s. 102) framhäver dock 

att begreppen tillämpas även i kvalitativa studier, där studien i sin helhet är det vilket avgör 

huruvida validitet och reliabilitet kan anses råda. 

 

Ett krav på hur mätningar utförs är validitet, vilket enligt Wallén (ibidem) i kvantitativa 

studier talar om i vilken utsträckning undersökningen mäter det forskaren avsåg mäta. När 

det gäller validitet inom kvalitativa studier nämner Patel och Davidson (2003, s. 102f) att 

fokus läggs på huruvida teoribyggnaden kan anses vara optimal men även om mätningar 

utförts noggrant. Ett mål är även att god validitet skall genomsyra hela processen, 

exempelvis genom att forskaren kan nyttja sin förförståelse i tillfredställande utsträckning.  

När det gäller studiens validitet har författaren enligt bästa förmåga sammanställt en 

teoretisk referensram vilken möjliggör en illustration av vad slopad revisionsplikt innebär i 

praktiken. Detta har författaren uppnått genom att inneha ett kritiskt förhållningsätt till den 

teori vilken valts ut, vilket förtydligas i avsnitt 2.8, Källkritik. Författarens förförståelse har 

även i så stor utsträckning som möjligt tillämpats i de empiriska undersökningarna. 

 

Wallén (ibidem) förklarar reliabilitet i kvantitativa studier likt måttet på i vilken 

utsträckning andra mätningar av samma objekt ger samma utfall. Detta är dock inte fallet i 

en kvalitativ studie, enligt Patel och Davidson (2003, s. 103). Anledningen till detta är att 

möjligheten till ändrade meningar och uppfattningar av intervjuade personer beaktas. 

Reliabilitet kännetecknas istället av huruvida den presenterade informationen lyckats återge 

den unika intervjusituationen. Författaren har i så stor utsträckning som möjligt ämnat 

skildra varje intervju på ett representativt sätt, även om det bör noteras att författarens 

hermeneutiska förhållningssätt bidrager till att en helt neutral återgivelse ej är möjlig. 
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Intervjuerna har dock konverterats till textform så snart detta varit möjligt, i syfte att 

bibehålla sinnesbilden av dessa. 

 

2.8 Källkritik 

 

Thurén (2005, s. 9) förklarar att källkritik innefattar olika metoder för att avgöra huruvida 

de källor en forskare använder är tillförlitliga eller ej.  

 

Gemensamt för dessa metoder är att de enligt Thurén (ibidem) bygger på fyra källkritiska 

principer, vilka används för att avgöra om en källa uppnår kriteriet för att vara tillförlitlig. 

Författaren har i denna studie i det yttersta eftersträvat att inneha en kritisk inställning till 

den tilltänkta litteraturen 

 

 Äkthet. Källan ska vara det den utger sig för att vara. Den litteratur som använts har i 

stor utsträckning inhämtats från biblioteket på Högskolan i Borås. Äktheten i 

litteraturen bör därför kunna anses vara hög, eftersom litteraturen därvid är 

vedertagen. 

 

 Tidssamband. Ju längre tid som gått mellan en händelse och källans berättelse om 

denna händelse, desto större skäl finns det att tvivla på källan. Tidsaspekten har av 

författaren försökt att beaktas i största möjliga utsträckning då särskilt förlegad 

litteratur ej använts. 

 

 Oberoende. Källan ska ”stå för sig själv”, inte vara exempelvis en avskrift eller ett 

referat av en annan källa. Författaren ansåg att detta attribut ej var helt enkelt att uppnå 

då det i några fall förekommit att andra författare hänvisat till källor inom sin 

litteratur. I det fall direkta hänvisningar förekommit har dock författaren valt att 

tillämpa grundkällan. 

 

 Tendensfrihet. Man ska inte ha anledning att misstänka att källan ger en falsk bild av 

verkligheten på grund av någons personliga, ekonomiska eller politiska eller andra 

intressen att förvränga verklighetsbilden. Då inga rimliga skäl för detta kunnat 

identifieras gör författaren bedömningen att tendensfrihet råder. 

 

Thurén (2005, s. 109) poängterar även vikten av källkritik hos hermeneutiker.  Anledningen 

till detta är att ett intervjuobjekts utsagor i sig är källor, vilket föranleder att intervjuaren 

måste bedöma de källkritiska kriterierna även här. Med hänsyn till detta har dessa attribut 

även tagits i beaktning vid intervjuernas genomförande. 

 

2.8 Analysmetod 

 

I analysen följde författaren de indelningar vilka förekom i empiriavsnittet. Här har 

författaren vävt samman den respons vilken intervjuerna genererat med den bakomliggande 
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teorin. Genom att bearbeta dessa aspekter har författaren sedan kunnat komma fram till 

studiens slutsatser. 

 

2.10 Sammandrag av metodval och perspektiv 

 

Undersökningsmetod Fallstudie 

Verklighetssyn Idealism 

Kunskapssyn Rationalism 

Förhållningssätt Hermeneutik 

Forskningsansats Induktion 

Metod  Kvalitativ 
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3 Revision av mindre aktiebolag idag  
 

I denna del av studien redogör författaren för hur den nuvarande regleringen och 

lagstiftningen kring revision i mindre aktiebolag är uppbyggd. Motivet till denna 

presentation var att anskaffa god förförståelse samt att ge läsaren en inblick i vad som står 

på spel inför ett avskaffande. 

 

3.1 Definitioner av termen mindre aktiebolag 

 

Innan några vidare redogörelser för regleringens nutida utformning kan ges är det centralt 

att fastställa vilka olika definitioner av begreppet mindre aktiebolag som använts när 

revision diskuterats. Detta är en förutsättning för att kunna förstå bakgrunden till såväl 

nuvarande reglering som de förväntade följder som tidigare forskning hävdat att slopad 

revisionsplikt skulle orsaka. 

 

När det gäller aktiebolag är denna bolagsform enligt Moberg (2006, s 24) Sveriges i 

särklass vanligaste associationsform. Detta bekräftas av Bolagsverket som uppger 

nedanstående siffror för det totala antalet aktiebolag, ekonomiska föreningar, handelsbolag, 

ideella föreningar som bedriver näring samt kommanditbolag för början av år 2008. 

 

Månad AB EK HB I KB Totalt 

Jan 328146 13798 92344 1163 28837 464288 

Feb 329638 13832 90314 1165 28821 463770 

 

Figur 3.1.1 Bolagsstatistik, anpassad efter Bolagsverket 

Moberg (2006, s 24) förmodar att denna trend troligtvis beror på det begränsade ansvar som 

ägaren har i bolaget då ett aktiebolag är en juridisk person vilken är separerad från ägaren. 

 

När det gäller skiljelinjen mellan större och mindre bolag har EU-kommissionen genom 

rekommendationen 2003/361/EG till medlemsländerna använt sig av en indelning där 

kategorierna mikro, små och medelstora företag har tillämpats i frågor kring statligt stöd. 

De mindre bolagen utgörs på så vis av såväl små företag som mikroföretag, beroende på 

perspektiv. 

 

Företagstyp Anställda Nettoomsättning  Balansomslutning 

Medelstora 

företag 

< 250 < €50 miljoner  < €43 miljoner  

Småföretag < 50 < €10 miljoner  < €10 miljoner  

Mikroföretag < 10 < €2 miljoner  < €2 miljoner  

 

Figur 3.1.2 EU: s gränsvärden, anpassad efter 2003/361/EG 

Dessa indelningar gäller i huvudsak gemenskapsbestämmelser och ej inom redovisningen. 

Istället hade parlamentets fjärde bolagsdirektiv 78/660/EEG, från 1978 större betydelse då 

detta berörde gemensamma målsättningar med redovisningen i aktiebolag. I direktivet 

uttrycktes att bolagens årsbokslut i medlemsländerna skulle granskas av en eller flera 
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personer. Direktivet gav dock medlemsländerna möjligheten att befria de mindre aktiebolag 

vilka uppfyller minst två av nedanstående kriterier från detta förfarande. 

 

a) Mindre än 50 anställda.   

b) Balansomslutning som är mindre än €3,65 miljoner. 

c) Nettoomsättning vilken understiger €7,3 miljoner. 

 

De svenska värdena utgjordes tidigare av 10/24-regeln, vilken innebar en gräns på 10 

anställda och 24 miljoner i nettoomsättning. Baserat på det tidigare nämnda EU-direktivet 

har Sverige modifierat lagstiftningen kring indelningar av aktiebolagens storlek för att 

bättre stämma överrens med denna. Om en definition sökes i svensk gällande rätt kan det i 

årsredovisningslagen (ÅRL, SFS 1995:1554) utläsas att större företag enligt 1 kap. 3 § är 

ett företag vars andelar, teckningsoptioner eller skuldebrev är noterade eller ett företag som 

uppfyller minst två av nedanstående kriterier. 

 

a) Mer än 50 anställda i medeltal… 

b) Mer än 25 miljoner SEK i balansomslutning… 

c) Mer än 50 miljoner SEK i nettoomsättning… 

… för vart och ett av de två senaste räkenskapsåren.  

 

De företag som inte uppfyller denna så kallade 50-25-50-regel definieras av ÅRL som 

mindre företag. Detta har dock i dagsläget ingen betydelse för revisionsfrågor. 

 

Slutligen kan det även noteras att Bokföringsnämndens (BFN) arbete med att simplifiera 

redovisningen för onoterade företag innefattar fyra egna klassificeringar, där ÅRL: s 

definition av mindre företag tillämpas. 

 

3.2 Revisionens syfte 

 

Det allmänna syftet med revision är enligt FAR (2006, s. 19) att garantera den ekonomiska 

informationens tillförlitlighet. Anledningen till detta är att bolagets intressenter skall kunna 

nyttja informationen och samtidigt vara trygga i dess autenticitet. Detta informationsbehov 

föranleder på så vis regler kring bolagens redovisning och förvaltning, vilket påvisar den 

ekonomiska situationen. 

 

3.3 Intressenter 

 

Enligt FAR (2001, s. 8) utgörs ett aktiebolags intressenter av ett antal olika aktörer. Dessa 

innefattar i regel stat och kommun, bolagets ägare, kreditgivare, leverantörer, 

företagsledningen, anställda samt kunderna. Detta brukar illustreras genom den så kallade 

intressentmodellen, vilken illustreras i figur 3.3.1. 
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Stat och 

kommun
Ägare Kreditgivare

Leverantörer
Företags-

ledning
Anställda

Revision

Kunder

 
 

Figur 3.3.3 Intressentmodellen, anpassad efter FAR (2001, s. 8) 

 

I mindre aktiebolag är ägarens nytta av revisionen enligt FAR (2006, s. 20f) mindre då 

denna ofta utan problem kan överblicka sitt företag. Vidare är företagets nyckelpersoner, 

ägare och ledning, i sådana företag ofta även samma person enligt Moberg (2006, s 26). 

Anställda, kreditgivare, kunder och leverantörer kan dock fortfarande ha ett stort behov av 

information, enligt FAR (2006, s. 20f). Anledningen till detta är att dessa aktörer gör olika 

bedömningar vilka revisorn kan underlätta, exempelvis återbetalning av lån för 

kreditgivare, leveranssäkerhet för kunder, betalningssäkerhet för leverantörer samt 

anställningstrygghet och företagets utveckling för anställda. Statens insyn i de mindre 

företagen var det som motiverade det ursprungliga införandet av revisionsplikten och kan 

enligt FAR (ibidem) betraktas som den största intressenten i sådana bolag då den 

redovisning revisorn granskar ligger till grund för beskattning och företagsstöd. 

 

3.4 Bolagets skyldigheter 

 

Ett aktiebolag skall i enighet med aktiebolagslagen (ABL, 2005:551) 8 kap. 1 § ha en 

styrelse bestående av minst en person, vilken enligt 8 § ansvarar för att organisationen är 

utformad på ett sådant sätt att företagets bokföring, finansiella förvaltning och övriga 

ekonomiska förhållanden kan kontrolleras på ett betryggande vis. Den verkställande 

direktören ansvarar för den löpande verksamheten enligt ABL 29 §, såvida en VD finns. I 

annat fall är detta styrelsens skyldighet enligt 27 §. 

 

Samtliga aktiebolag är enligt ÅRL 1 kap. 1 § och bokföringslagen (BFL, 1999:1078) 6 kap. 

1 § skyldiga att upprätta en årsredovisning, vilken tillsammans med eventuella delrapporter 

skall vara upprättade enligt ÅRL: s bestämmelser. Årsredovisningen, som består av en 

förvaltningsberättelse, resultaträkning, balansräkning samt noter och kommentarer, skall 

enligt ÅRL 8 kap. 2 § tilldelas revisorn senast sex veckor före den ordinarie 

bolagsstämman, vilken i enighet ABL 7 kap. 10 § skall hållas inom sex månader efter 

räkenskapsårets slut. 

 

I såväl ABL 9 kap. 1 § som revisionslagen (RevL, 1999: 1079) 3 § kan det utläsas att ett 

aktiebolag är skyldigt att ha minst en auktoriserad eller godkänd revisor, vilken enligt ABL 

9 kap. 8 § och 21 § väljs av bolagsstämman på en fyra årig mandattid. I mindre bolag väljs i 

regel en fysisk person som revisor medan det i större företag inte är ovanligt att en hel byrå 

eller en stab av medarbetare utför detta arbete. Denna skyldighet utgör den svenska 
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revisionsplikten. Moberg (2006, s. 77) förklarar att det även är bolagsstämmans ansvar att 

fastställa revisorns arvode, något som i praktiken ofta görs periodvis i samförstånd med 

revisorn. 

 

Vidare är aktiebolaget enligt RevL § 8 skyldigt att ge revisorn den tid och det utrymme 

denne anser sig behöva för att genomföra revisionen. Bolaget skall även tillge revisorn de 

upplysningar vilka denne kräver. 

 

3.5 Revisorns arbete och skyldigheter 

 

Det mest förekommande arbete en revisor kan uträtta är enligt FAR (2006, s. 21f) att yttra 

sig om historisk finansiell information i syfte att bestyrka eller invända sig mot innehållet i 

denna. Detta kan utföras genom två tillvägagångssätt, i vilka graden av säkerhet skiljer sig 

åt. Ett uppdrag vilket åsyftar att revisorn skall yttra sig med hög men inte absolut säkerhet 

är mer betydande i sin omfattning än ett uppdrag där revisorn skall yttra sig med begränsad 

säkerhet. Det senare benämns översiktlig granskning medan det förstnämnda uppdraget 

kallas revision.  

 

Regler kring hur revision skall gå till återfinns enligt Moberg (2006, s. 56) i revisorslagen 

(RL, SFS 2001:883), RevL, ABL och revisorsförordningen (1995:665). Utöver dessa skall 

enligt RL 19 § även ytterligare förhållningsregler följas, däribland begreppet god 

revisorssed vilken föreskrivs av bland annat FAR SRS yrkesetiska regler och 

Revisorsnämndens utlåtanden.  

 

Revisorn är i sitt arbete belagd med tystnadsplikt enligt RevL 35 § och upplysningsplikt 

enligt 36 §. Tystnadsplikten innebär att revisorn ej får offentliggöra information om klienter 

till obehöriga om detta kan skada deras verksamhet, med undantaget att revisorn enligt 

ABL 9 kap. 42 § till 44 § är skyldig att anmäla misstanke om brott. Upplysningspliktens 

innebörd är att medrevisorer, nya revisorer, konkursförvaltare i det fall konkurs inträffar 

samt undersökningsutredaren vid förundersökning om brott skall informeras om företagets 

angelägenheter.  

 

En revisor skall vidare, enligt RL 20 § och 21 §, inför varje nytt uppdrag säkerställa att det 

ej finns omständigheter vilka kan ifrågasätta dennes självständighet och objektivitet, då 

lagen erfordrar att revisorn skall utföra sitt arbete med hänsyn till dessa ledord. I det fall 

revisorn inte kan anses uppnå dessa kriterier är det revisorns skyldighet att avböja 

uppdraget. Moberg (2006, 92f) nämner att revisorn kan tillämpa den så kallade 

analysmodellen för att avgöra detta. Enligt RL 24 § skall den dokumentation som revisorn 

för under uppdraget innehålla den information som erfordras för att dessa kriterier i 

efterhand skall kunna bedömas. Vidare är revisorn, med hänsyn till bestämmelserna från 28 

§ till 35 § skyldiga att låta RN granska dennes arbete och acceptera gällande påföljder. 

 

I samtliga uppdrag är det enligt FAR (2001, s. 15ff) vitalt att revisorn tillägnar tid åt 

planeringsarbete, då förståelse för verksamheten är krävande men nödvändig om 

granskningen skall bli framgångsrik. I större företag är anledningen till detta att 

säkerställandet av adekvat intern kontroll i många fall innebär en mindre kostsam 

substansgranskning. I mindre företag förekommer emellertid väldigt lite eller i många fall 

ingen intern kontroll, något som innebär att revisorn tvingas tillgripa substansgranskning. 

Detta innebär emellertid ej att revisorns förståelse för verksamheten är mindre viktigt i 
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mindre aktiebolag – snarare tvärtom. I FAR (2001, s. 44) betonas att det är av central 

betydelse för revisorn att kunna konstatera huruvida ägaren varit aktivt deltagande i det 

granskade arbetet. 

 

I RL 5 § fastställs att revisorns huvudsakliga arbete innefattar en granskning av företagets 

årsredovisning samt den verkställande direktören och styrelsens förvaltning av företaget. 7 

§ anger även att revisorn i samband med revisionen skall framföra erinringar och 

påpekanden till företagets styrelse om detta är nödvändigt. Dessa bestämmelser återfinns 

även i ABL 9 kap. 3 § till 6 §, samtidigt som det nämns att arbetet även inkluderar 

efterföljning av bolagsstämmans anvisningar, såvida de ej strider mot lagstiftning, 

bolagsordning eller god revisionssed. När det gäller den goda revisionsseden skall revisorn 

efterfölja denna i hela arbetet enligt RevL 5 § och 7 §, vilket enligt förarbetena till 1975 års 

ABL, Prop. 1975:103, innebär att bland annat domstolspraxis och normgivande organs 

utlåtanden och rekommendationer skall efterföljas. De senare innefattar i nutid sådana vilka 

utges av RN samt FAR SRS och de som förekommer i RS Revisionsstandard i Sverige.  

 

Genom att arbeta utifrån innebörden god revisionssed skall revisorn enligt FAR (2006, s. 

29f) inhämta så kallade revisionsbevis, vilka sedan utgör den grund utifrån vilken revisorn 

kan uttala sig om såväl förvaltning som räkenskaper.  

 

När redovisningen skall granskas skall revisorn enligt FAR (ibidem) avgöra huruvida 

följande kriterier, vilka återspeglar företagets efterföljandegrad av redovisningslagar och 

regler, kan anses vara uppnådda. 

 

 Om resultaträkning och noter ger en rättvisande bild av företagets resultat. 

 Ifall samtliga tillgångar och skulder tillhör företaget och är adekvat värderade. 

 Huruvida resultaträkning och balansräkning överrensstämmer med företagets 

bokföring. 

 Om förvaltningsberättelsen ger en rättvisande bild av företagets resultat och ställning 

samt att denna är upprättad enligt krav från lag och god redovisningssed, då denna 

läses tillsammans med räkenskaperna. 

 Överensstämmandegraden av övrig information i årsredovisningen sett till resultat- 

och balansräkningarna.  

 

De oegentligheter och fel som revisorn enligt RS 240 punkt 7 bör försöka finna är de vilka 

varit av västentlig karaktär och haft hög risk att leda till oegentligheter eller fel i 

årsredovisningen. I FAR (2001, s.17ff) poängteras det att dessa begrepp är avgörande för 

revisionens utformning och avgörande för vilket angreppssätt revisorn innehar vid 

granskningen. 

 

Vid förvaltningsrevision skall revisorn enligt RS 209 punkt 13 bedöma huruvida 

nedanstående punkter anses uppfyllda. 

 

 Bokföringsskyldighetens uppfyllande. 

 Huruvida ledningsperson agerat på sådant sätt att ersättningsskyldighet mot företagets 

sida kan krävas eller om ansvarsfrihet kan beviljas.  

 Om bolaget gjort sig skyldigt till annan överträdelse av ABL, redovisningslagstiftning 

eller bolagsordningen. 
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Enligt FAR (2001, s. 12) är det nödvändigt för revisorn att kontrollera det konkreta arbete 

som förekommit i bolaget, exempelvis avtal, beslut och rutiner, om de ovanstående 

förvaltningskriterierna skall kunna bedömas. 

 

Revisionens slutprodukt är enligt RevL 6 § att för varje räkenskapsår skriva en 

revisionsberättelse. Enligt 27 § skall denna senast fem och en halv månad efter 

räkenskapsårets utgång tillges företagets ledning. Revisionsberättelsen skall enligt 27a § till 

31 § innefatta en rad olika uppgifter där revisorn uttalar sig om vad denne kunnat dra för 

slutsatser av sin revision. Det centrala är enligt RS 209 punkt 21 till 23 huruvida revisorn 

tvingas uttala sig i avvikande mening eller med reservation till bolagets redovisning. I ett 

sådant fall skrivs en oren revisionsberättelse, där den avvikande meningen redogörs för. 
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4 Revisionspliktens avskaffande 
 

I detta kapitel beskriver författaren vad ett slopande av revisionsplikten kan innebära. 

Detta görs genom att utredningen och dess konsekvenser presenteras tillsammans med 

debattartiklar, forskning och tidigare uppsatser på ämnet. 

 

4.1 Utredningen om revisorer och revision 

 

Den 3 april 2008 presenterade Bo Svensson de slutsatser som URR: s delbetänkande 

”Avskaffande av revisionsplikten för små företag” (SOU 2008:32, s. 13ff) kommit fram till.  

 

Förslaget innebär att revisionsplikten i mindre aktiebolag skall avskaffas. Den grupp som 

utgjort utredningen, vilken bestått av såväl politiker som sakkunniga och experter på olika 

områden, uttryckte att detta kan motiveras av minskade företagskostnader, förenklat 

företagande samt av vikten av att en anpassning sker till de regler som råder i EU. Det 

nämns bland annat att EU-kommissionen föreslagit ett 25 procentigt minskande av 

administrativa kostnader för medlemsländernas företag fram till år 2012, där 

revisionskostnader i mindre bolag ses likt en sådan. Sveriges regering har önskat att detta, 

genom en tillämpning av det fjärde bolagsdirektivets undantagsregel, skall ske redan innan 

2010. Utredningen önskar därför att förslagen träder i laga kraft den 1 juli 2010 och 

tillämpas första gången på de räkenskapsår vilka börjar efter den 30 juli samma år.  

 

Den berörda andelen av samtliga aktiebolag är hela 96 procent. Av de aktiebolag som är 

aktiva, cirka 260 000 bolag, innefattas cirka 240 000. Samtliga inaktiva bolag, totalt cirka 

70 000, omfattas även. Detta beror på de gränsvärden som i utredningen fastslagits som 

lämpliga för att skilja de bolag som i även fortsättningen skall tvingas till revision från de 

övriga. Om minst två av nedanstående kriterier uppnås tvingas bolaget även fortsättningsvis 

till revision. 

 

a) Mer än 50 anställda. 

b) Balansomslutning som är mer än 41,5 miljoner SEK. 

c) Nettoomsättning vilken överstiger 83 miljoner SEK. 

 

Gränsvärdena, som är en direkt motsvarighet till gränsvärdena i det fjärde bolagsdirektivet, 

motiveras genom att frivillig revision antas efterfrågas i större utsträckning ju större 

företaget är. Utredningen ser det därför som att låga gränsvärden bidrager till snäva 

gränsdragningar, vilket kan motarbeta företagens vilja att expandera genom exempelvis 

nyanställningar. Dessutom anses den föreslagna gränsdragningen effektivt möjliggöra den 

tidigare nämnda målsättningen om minskade administrativa kostnader innan år 2010. 

 

Svensk reglering skulle, i det fall utredningens förslag implementeras, närma sig sådan 

reglering som råder ibland annat Storbritannien och Nederländerna. I utredningen sägs det 

att avskaffandet är viktigt eftersom det bidrager till att de berörda företagen efter detta 

själva kommer att kunna avgöra vilka tjänster de vill efterfråga på en marknad för revision 

och redovisning som i större utsträckning kommer att vara mer varierad än tidigare. En 

sådan förändring ses som nödvändig då svenska företag skall kunna konkurrera med andra 

företag inom EU och resten av världen. Vidare förklaras att revision i framtiden 

huvudsakligen kommer att vara en företeelse vilken riktas till större företag och att 
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kringliggande regler kommer att ändras därefter, vilket gör revision olämpligt för mindre 

aktiebolag. 

 

Utredningen föreslår även att kravet på förvaltningsrevisionen, ett tidigare utpräglat svenskt 

revisionsmoment, helt skall avskaffas. Det bakomliggande motivet anges vara att 

förvaltningsrevision kan begränsa de undantagna företagens vilja att efterfråga 

räkenskapsrevision eftersom kostnaderna återigen anses bli för höga. Denna förändring 

föranleder även att revisorn inte längre uttalar sig i frågan om styrelsen skall beviljas 

ansvarsfrihet vid bolagsstämman. Istället skall stämman själv avgöra detta med 

förvaltningsberättelsen som huvudsakligt underlag. 

 

Den mandattid vilken revisorn varit vald på har utgjorts av fyra år. Denna period bör enligt 

utredningen istället förkortas till ett år, samtidigt som bolagsstämman föreslås kunna 

tillsätta en revisor oberoende av bolagsordningen.  

 

Revisorers skyldighet att anmäla brott samt att kontrollera klientens betalning av skatt skall 

även enligt utredningen upphävas. Anledningen är att regeln kan verka avskräckande och 

utredningen anser därför att den motarbetar såväl klienters som revisorers intressen. Den 

tidigare lagstiftningen föreslås istället ersättas av bestämmelser i RL vilka motverkar 

korruption och tillmötesgår upplysningsskyldigheten.  

 

Förändringarna beräknas leda till att de berörda företagen gör sammanlagda besparingar på 

5,8 miljarder i eliminerade arvodeskostnader, såvida revision frångås. 

 

4.2 Konsekvenser 

 

4.2.1 Utredningens egna slutsatser 

 

I utredningen tillges även en positiv syn på hur de undantagna företagens intressenter 

drabbas. Gällande aktieägare ses deras möjligheter till insyn som i stort sett oförändrade då 

ägare i sådana bolag ofta sägs vara aktivt involverade i verksamheten.  

 

Även för leverantörer, kunder och anställda tros förändringarna inte få några större 

konsekvenser, då osäkerheter kan elimineras genom avtal. Dessa kan innebära förändringar 

i exempelvis räntor och pris som en höjd säkerhetsfunktion. 

 

Skatteverket och Ekobrottsmyndighetens farhågor om att den ekonomiska brottsligheten 

skulle öka till följd av förändringarna ses även som främmande. Två förslag lämnas som 

antas kunna ersätta revisorns granskning, vilka innebär att Skatteverket föreslås kontrollera 

företagens räkenskaper under löpande verksamhetsår, samtidigt som företaget skall uppge 

om någon revisor granskat räkenskaperna vid företagets deklaration och om denna är 

upprättad med hjälp av någon redovisningskonsult. Dessa nya moment bör emellertid ej 

vara av sådan karaktär att de bidrager till en ökad kontroll av företaget. De skatteintäkter 

vilka eventuellt förloras bedöms i övrigt vara av oväsentlig karaktär. 

 

I utredningen nämns att de negativa konsekvenserna av förslaget i huvudsak drabbar 

revisorsprofessionen. Revisorernas nuvarande ställning liknas i utredningen vid en 

monopolmarknad vilken räds förändring. Det nämns dock att det är oklart i vilken 
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utsträckning de undantagna aktiebolagen kommer att efterfråga frivillig revision, även om 

det finns spekulationer på att mellan 50 och 60 procent kommer att göra detta. Detta 

innebär att en hel del bolag väntas säga upp de avtal de har vid första möjliga tillfälle.  

 

För de företag vilka framöver har ett behov av att anlita extern hjälp anses det vara centralt 

att skilja mellan de som upprättar redovisningen i egen regi och de som lägger ut denna till 

annan part, vilket kan ses i figur 4.2.1.1.  

 

Redovisning 

utförd av 

annan part

Compilation Revision

Redovisning 

i egen regi

AssuranceRevision

 
 

Figur 4.2.1.1 Olika behov och olika lösningar, egen konstruktion 

 

I det förstnämnda fallet förväntas i framtiden både den nuvarande revisionen vara ett 

alternativ, men även en lättare form av granskning, en så kallad ”assurance” eller 

försäkring. Anledningen till detta är att det kan vara mycket kostsamt att utföra fullständiga 

granskningar i bolag där mycket stor information måste bearbetas innan ett uttalande är 

möjligt. I det fall redovisningen läggs ut på annan part kan även fortsatt revision vara ett 

alternativ. Ett annat val förmodas i framtiden vara att en redovisningskonsult sammanställer 

räkenskaperna genom verifikationer och lämnar rapporter samt en årsredovisning med en 

garanti för att den ger en rättvisande bild. Detta kallas ”compilation” eller sammanställning. 

Det önskas även vara möjligt för en revisionsbyrå att tillhandahålla både revision och 

compilation. 

 

Med hänsyn till att det kommer att finnas ett överskott på revisorer ser utredningen att 

revisorerna tvingas bredda sitt utbud och konkurrera med bland annat 

redovisningskonsulter och bokföringsbyråer, vilkas marknad genom utredningen antas bli 

större. Utredningen föreslår därför att revisorerna lämpligen bör satsa på att skapa en 

efterfrågan på frivillig revision i kombination med ett nytt produktutbud. Ett exempel på 

detta kan vara specialiserad rådgivning inom skattefrågor, riskhantering eller finansiering. 

Det är dock naturligt att antalet revisorer på sikt kommer att minska på grund av att en del 

övergår till andra yrkesområden. Hur stor minskningen blir är emellertid okänd. 

 

4.2.2 Uppsatser 

 

Som tidigare nämnt förekommer ett antal genomförda studier kring hur ett slopande av 

revisionsplikten skulle påverka olika aktörer. Ett urval av dessa slutsatser presenteras 

nedan. Eftersom det tidigare förekommit stor spekulation kring slopningens gränsvärden 

kan det anses vara naturligt att dessa studier tillämpat olika värden. De av studierna antagna 

gränsvärdena för vilka företag som skulle undantas revisionsplikt redogörs för 

inledningsvis. 
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 Gränsvärden 

Författare ÅRL 

10/24 

ÅRL 

50/25/50 

Fjärde 

bolagsdirektivet 

Mikroföretag 

Aldenhov, Hansson och 

Rosenlöw 

   X 

Bruzelli och Wahlberg X    

Dinsdale och Önnerdal  X   

Gustafsson, Falk och 

Mårtensson 

   X 

Icmen och Skogsberg - - - - 

Jansson och Larsson  X   

Larsson, Lindstedt och 

Persson 

  X  

Nilsson och Rogova - - - - 

 

Figur 4.2.2.1 Gränsvärden i olika studier, egen konstruktion 

 

Det bör noteras att de slutsatser vilka framförts från dessa studier hanterats kritiskt, 

eftersom de olika gränsdragningarna kan innebära olika underlag för genomförandet av 

forskningen 

 

Med hänsyn till vad den slopade revisionsplikten innebär i praktiken är en genomgående 

slutsats att de aktiebolag vilka fortsättningsvis ej efterfrågar revision förväntas efterfråga 

andra tjänster, exempelvis rådgivning, redovisning och konsultation. På sikt ses 

granskningen som revisionens huvudmoment ersättas av rådgivning. Detta nämns av bland 

annat Dinsdale och Önnerdal (2007, s. 34ff), vilka även poängterar att revisorer som 

tidigare enbart arbetat med revision lämpligtvis bör erbjuda andra tjänster framöver om de 

skall kunna konkurrera på marknaden. 

 

Det som kan påverka klienternas benägenhet att efterfråga frivillig revision varierar bland 

de olika studierna. Dinsdale och Önnerdal (ibidem) samt Nilsson och Rogova (2007, s. 

63ff) nämner att banker kan komma att tvinga bolag till revision om krediter skall beviljas. 

Detta får medhåll av Bruzelli och Wahlberg (2006, s. 34ff), vilka samtidigt anger att det är 

den interna kontrollens duglighet som utgör det huvudsakliga motivet till efterfrågad 

revision eller ej. Vidare görs bedömningen att cirka hälften av bolagen kommer att 

efterfråga frivillig revision. 

 

Nilsson och Rogova (2007, s. 63ff) samt Jansson och Larsson (2007, 36ff) uppger att en 

stor andel klienter uppfattar revision likt en onödig kostnad utan mening vilken stjäl tid från 

verksamheten. Ett motiv till detta sägs vara att all koktakt med revisorn i dessa bolag sköts 

av en redovisningsbyrå. 

 

Samtidigt antyder Aldenhov, Hansson och Rosenlöw (2006, s. 60ff) att en klar majoritet av 

företagen uppfattar slopandet som huvudsakligen negativt vilket skulle innebära att de 

framöver är benägna att efterfråga frivillig revision. Den främsta anledningen till detta 

uppges vara att revision ses som ett för företaget värdeskapande moment, vilket även Icmen 

och Skogsberg (2008, 27ff) påpekar. Denna uppfattning är tydlig i de företag vars 

ekonomichef besitter en utbildning inom ekonomi. Bruzelli och Wahlberg (2006, s. 34ff) 

nämner även att villigheten att efterfråga frivillig revision tycks öka ju högre omsättning 

företaget har. 
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En utmärkande konsekvens av slopandet uppges vara en kommande kamp mellan 

revisions- och redovisningsbyråer. Gustafsson, Falk och Mårtensson (2007, s. 64ff) 

poängterar att revisorer måste se allvarligt på förändringen då det ej är att betrakta som 

någon självklarhet att deras klienter innehar bilden av dem som framtida 

verksamhetsrådgivare. Nilsson och Rogova (2007, s. 63ff) uttrycker att de större 

revisionsbyråerna kan erhålla ökade möjligheter till intäkter då de kan erbjuda fler tjänster. 

Revisorers främsta konkurrensfördel uppges vara deras högre kompetens i form av 

utbildning och erfarenhet, samtidigt som redovisningsbyråer ofta är mer insatta i 

verksamheten. Jansson och Larsson (2007, 36ff) menar även att redovisningsbyråerna 

sannolikt kommer att eftersträva högre kompetens, i syfte att konkurrera mer effektivt. 

Aldenhov, Hansson och Rosenlöw (2006, s. 60ff) nämner dock att redovisningsbyråernas 

förståelse för och insikt i betydelsen av slopad revisionsplikt kan vara lägre än revisorernas, 

vilket påvisades i deras undersökning. Det kan även finnas en rädsla från 

redovisningsbyråernas sida eftersom de kan uppleva hotet av en ökad konkurrens som 

oerhört väsentligt.  

 

Jansson och Larsson (2007, 36ff) påpekar att det ökade antalet aktörer och graden av ansvar 

för klienternas redovisning påverkar tjänstepriset negativt respektive positivt. Därför väntas 

de aktörer vilka lyckas erbjuda ett rimligt pris i förhållande till ansvar bli de framgångsrika 

på framtidens marknad. Det poängteras även att efterfrågan troligtvis minskar gradvis från 

slopandet, vilket skulle innebära en stigande konkurrenskurva. Gustafsson, Falk och 

Mårtensson (2007, s. 64ff) instämmer till detta då de uttrycker att endast de företag i vilka 

nyttan med revision står i proportion till dess kostnader kommer att revideras framöver. 

 

Det tycks råda en relativt stor konsensus om att de mindre revisionsbyråerna blir förlorarna 

vid slopandet av revisionsplikten, vilket enligt Aldenhov, Hansson och Rosenlöw (2006, s. 

60ff) främst har sin grund i att dessa ej kan konkurrera med de nätverk av kompetens och 

helhetslösningar vilka en större byrå kan erbjuda. Ett undantag är Larsson, Lindstedt och 

Persson (2007, s. 66ff) vilka menar att de stora förlorarna blir små redovisningsbyråer, 

eftersom de mindre revisionsbyråerna bedöms kunna anpassa sin verksamhet till den nya 

marknaden utan svårigheter.  

 

Vikten av helhetslösningar framhävs av Icmen och Skogsberg (2008, 27ff) vilka hävdar att 

den i framtiden efterfrågade lösningen är den i vilken aktiebolaget ej behöver anlita 

ytterligare aktörer än den byrå vilken anlitas i nuläget. Mot bakgrund till detta förmodar 

Icmen och Skogsberg (ibidem) att marknaden efter slopandet huvudsakligen kommer att 

domineras av redovisningsbyråer då dessa bedöms vara bättre på att erbjuda sådana 

tjänster, samtidigt som revisionsbyråer kommer att utgöra starka konkurrenter. Jansson och 

Larsson (2007, 36ff) föreslår att små revisions- och redovisningsbyråer kan erbjuda en mer 

personlig kontakt och en större närhet som konkurrensfördelar. Det poängteras slutligen att 

ett stort problem med marknaden tidigare varit att företag tidigare endast bytt revisor under 

särskilda omständigheter. 
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4.2.4 Avhandling 

 

I en artikel som publicerats i Balans redogör Tobias Svanström (2008) vid 

Handelshögskolan i Umeå för de konklusioner vederbörande uppnått kring 

revisionspliktens avskaffande i arbetet med sin doktorsavhandling Revision och rådgivning 

– efterfrågan, kvalitet och oberoende, vilken ämnas presenteras i sin helhet senare under år 

2008. 

 

Svanström (ibidem) poängterar att kännedomen kring i vilken utsträckning aktiebolagen 

kan tänkas efterfråga frivillig revision är högst central vid en estimering av de eventuella 

konsekvenser vilka förändringarna kan få. Dessutom är det även av stor vikt att försöka 

klassificera vilka typer av bolag som kan tänkas göra detta. Faktorer vilka kan styra denna 

benägenhet har i vederbörandes avhandling undersökts. Internationella undersökningar 

vilka försökt kartlägga behovet av revision, rådgivning och liknande aspekter har även 

tillämpats av Svanström, som anpassat detta material efter rådande svenska förutsättningar. 

 

Totalt omfattar den kommande avhandlingen 421 aktiebolag. Av dessa sägs två tredjedelar 

vilja efterfråga frivillig revision.  Av den resterande andelen uppger 17 procent att de är 

osäkra medan 16 procent säger nej till att revideras om lagkravet försvinner. Om 

dotterbolag räknas bort från dessa andelar blir fördelningen 56, 20 respektive 24 procent, 

vilket möjligtvis är mer representativa siffror. En ytterligare väsentlig aspekt är det faktum 

att studier från bland annat Storbritannien påvisat att andelen företag vilka efterfrågar 

revision minskar på sikt. Av skälet att dotterbolagens beslut fattas av moderbolagen väljer 

Svanström (ibidem) att exkludera dessa i avhandlingen. Om även de bolag vilka svarat 

osäkert elimineras kvarstår cirka 70 procent vilka antas efterfråga frivillig revision. 

 

Svanström (ibidem) har lyckats identifiera ett samband mellan efterfrågan av revision och 

rådgivningstjänster. Med detta menas att ju mer insatt revisorn är i verksamheten och ju 

mer rådgivning som ges i redovisnings-, skatte- och juridiska frågor desto större blir 

behovet av revision. En ytterligare förklaring är enligt Svanström (ibidem) att ett 

beroendeförhållande kan ha uppstått, där företaget inte vågar riskera att mista 

revisionsbyråns prisvärda rådgivning. De bolag vilka ställer högra krav på den egna 

redovisningen är även mer benägna till att revideras. 

 

Vidare framhävs att revisorerna själva måste se till att revisionen upplevs vara till nytta för 

företagen. Utan denna sinnesbild kan inte arvodeskostnaderna motiveras. Detta är väldigt 

påtagligt i mindre och medelstora privata företag, där inte endast de externa parternas nytta 

kan hänvisas till.  Externa parters kan dock ha inverkan, speciellt gällande 

kreditbeviljanden, där skuldsatta bolag sannolikt tvingas till revision i större utsträckning. I 

det stora hela kan det dock sägas att frågan huruvida aktiebolag med goda 

kreditförhållanden och få utomstående ägare väljer revision avgörs av revisorns förmåga att 

motivera nyttan relaterat till kostnaden utöver kontrollfunktionen. 

 

När det gäller företagens storlek framkommer det även att det finns en distinktion mellan 

olika stora företags benägenhet att efterfråga revision. I takt med att ett företag växer 

genom att omsättningen blir större och tillgångarna fler ställs högre externa krav på 

verksamheten, vilket sägs orsaka att ett revisionsbehov uppstår. De mindre bolagen å andra 
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sidan ser i större utsträckning revision likt ett besvärligt moment ur såväl administrativ som 

ekonomisk synpunkt. 

 

Avhandlingen tydliggör även att det vid ett slopande kan komma att uppstå stora skillnader 

mellan företagens benägenhet att efterfråga frivillig revision baserat på vilken region 

företaget befinner sig i. Skillnaderna kan i vissa avseenden vara mycket stora. I Småland är 

benägenheten att välja revision hela 94 procent medan siffran i Stockholm endast är 59 

procent. Svanström (ibidem) förklarar skillnaderna med att företagen i Småland upplever 

en större nytta med revision jämfört med Stockholm. Bakgrunden till detta är att relationen 

till revisorn upplevs likt mer positiv, då företagen i Småland i högre utsträckning anser att 

revisorerna är mindre strikta, tillgängliga, benägna att anpassa sig efter deras behov och så 

vidare. Detta indikeras även genom att den löpande kontakten med revisionsbyrån är mer 

frekvent. En ytterligare förklaring kan vara att konkurrensen om företagen i 

storstadsregionerna är större, vilket föranleder att de upplever revisorerna likt mindre 

användbara sett till andra. Med ett mindre utbud är valet givet i en större utsträckning. 

 

Det har även kunnat påvisas att de klienter vilka anlitar en av de fyra stora 

revisionsbyråerna i större utsträckning kommer att välja revision än de vilka anlitar övriga 

byråer. Bland klienter med en revisor vilken tillhör en av de större byråerna är 

benägenheten till att efterfråga revision 82 procent medan siffran endast är 60 procent för 

övriga. Denna skillnad kan möjligtvis enligt Svanström (ibidem) bero på den tidigare 

nämnda benägenheten att eftersträva stark tilltro till den finansiella informationen, vilket 

valet av en större revisor kan återspegla. På sikt kan detta enligt Svanström (ibidem) leda 

till att endast de större byråerna kvarstår som aktörer gällande revision medan de mindre 

byråerna istället blir renodlade redovisningsbyråer eller avvecklas. 

 

4.2.5 Andra länder 

 

År 2006 bestämde Danmarks folketing att revision skulle vara möjligt att väljas bort i 

mindre aktiebolag, med gränsvärdena 12 anställda, 1,5 miljoner DKK i balansomslutning 

samt 3 miljoner DKK i nettoomsättning. I syfte att klargöra de möjliga effekterna på en 

liknande utveckling i Sverige redogör Halling (2007) för en uppföljande undersökning 

utförd av den danska branschorganisationen för revisorer, Föreningen registrerede revisorer 

(FRR). I undersökningen kan det utläsas att endast cirka 6,5 procent av medlemmarnas 

klienter valt bort revisionen.  

 

Vidare tillfrågades även företagarna i undersökningen vilka de bakomliggande motiven var 

till att revisorn även efter slopandet anlitades. En tydlig majoritet på 66 procent menade att 

den möjliga besparing som kunde erhållas inte var stor nog för att motivera en förändring. 

Den annars enda framstående anledningen, vilken uppgavs av 28 procent, var att företagets 

intressenter hade ett behov av att revisorn kvalitetssäkrade rapporteringen. Samtidigt 

påvisar även utredningen att sannolikheten är hög för att fler danska företag väljer bort 

revision under de kommande åren. 

 

När det gäller Storbritannien infördes den lagstadgade revisionen år 1967 och avskaffades 

år 1993 för mindre aktiebolag. Gränsvärdena, som till en början var lägre än dem i det 

fjärde bolagsdirektivet, höjdes sammanlagt tre gånger åren 1997, 2000 och 2004. I 

dagsläget utnyttjar ungefär 60 till 70 procent av de totalt undantagna företagen möjligheten 

att frångå revision. Dessa höjningar försiggicks av intensiva diskussioner vilka bland annat 
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ledde till en studie, genomförd av Collis (2003), i syfte att bringa klarhet till frågan 

huruvida gränsvärdena borde höjas till de maximalt tillåtna i det fjärde bolagsdirektivet. 

 

Ett viktigt moment var, med bakgrund till problematiken, att försöka utreda de tidigare 

höjningarnas konsekvenser och att mer övergripande kartlägga företagens syn på 

revisionsplikt. Collis (ibidem) lyckades dra några slutsatser gällande karaktärsdragen i de 

bolag vilka fortsatt att frivilligt efterfråga revision. Ett attribut hos dessa bolag var att de 

hade relativt hög omsättning samtidigt som de inte var familjeföretag, utan var ägda av 

personer utan ekonomisk insyn. En annan viktig egenskap var att företagets ledning såg att 

revisionen tillförde ett värde i verksamheten genom att tillförlitligheten i den finansiella 

informationen ansågs stärkas. Dessa slutsatser förklarades delvis med att ett företags 

marginella kostnad för revision är större i ett bolag med mindre omsättning. 

 

4.2.6 Övriga undersökningar 

 

Länsförsäkringar (2007) utför årsvis undersökningar i syfte att klarlägga vilken den mest 

brukade källan för rådgivning är. Den senaste undersökningen från år 2007 visar att 78 

procent av de tillfrågade företagscheferna uppger revisorn som det mest nyttjade stödet, 

vilket innebär att revisorn toppar listan för tredje året i rad. Vidare påvisar även utredningen 

att denna benägenhet tilltager om företaget är mindre. Det kan även noteras att gruppen 

konsulter endast uppnår 32 procent. 

 

En annan undersökning, utförd av konsultföretaget ECON Pöyry (2007), eftersträvar att 

fastställa de kostnader vilka slopandet kan medföra. Det uttrycks att samhället förmodas bli 

drabbat av betydande kostnader för kontroll samtidigt som intressenter kan drabbas av 

ökade transaktionskostnader i de aktiebolag vilka väljer bort revision. Det påpekas även att 

det finns en risk för att aktörerna på marknaden ej får lika konkurrensvillkor, baserat på 

utvecklingen sett ut i Storbritannien. 

 

4.2.7 Debattartiklar 

 

I olika tidskrifter har det under de senaste åren pågått en flitig debatt kring ett avskaffande 

av revisionsplikten, däribland branschtidningen Balans vilken ges ut av FAR SRS samt 

Dagens Industri.  

 

Steve Ribbestam (2008), styrelseordförande i Matrisen AB, anser att revisorsprofessionen 

och framförallt revisorer vilka tidigare haft rådgivningsuppdrag bör kunna se ljust på 

framtiden. Vederbörande ställer sig mycket kritisk till vad denne anser vara obefogad oro 

för att Skatteverket i framtiden skulle anta en mer aggressiv myndighetsroll mot de mindre 

aktiebolagen. Att förändringen är förhastad och innebär stora konsekvenser för 

revisorsprofessionen ser Ribbestam (ibidem) även som befängt. Istället ses slopandet lösa 

en för revisorer tidigare stor problematik, nämligen den kring oberoendet. I det yttersta 

hävdar Ribbestam (ibidem) att revisionsplikten har förhindrat revisorer från att nå sin fulla 

potential och att den bidrar till att kompetens går förlorad. Utan ett lagstadgat revisionskrav 

och jävsregler kan revisorer i större utsträckning tillmötesgå klienternas efterfrågan då de 

till fullo kan få användning av sin breda kompetens kring bland annat skattefrågor. Detta 

bör i framtiden innebära att de mindre aktiebolagen ser att revisorns arbete tillför dem ett 

mervärde. 
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Att revisionen utgör ett mervärde uppges även av Per-Olof Andersson (2007), godkänd 

revisor hos Öhrlings PricewaterhouseCoopers, samtidigt som denne riktar skarp kritik mot 

en syn där revision endast ses likt en onödig kostnad för de mindre aktiebolagen. Ett sådant 

resonemang tyder enligt Andersson (ibidem) på att det råder en stor okunskap kring vad 

revision innebär. Det framhävs att revisionens betydelse är av väsentlig karaktär då den likt 

ett filter fångar upp fel som annars skulle leda till att företaget eller redovisningsbyråerna 

bröt mot redovisningslagstiftningen. Andersson menar att revision tillger företaget ett högre 

värde. 

 

Ett annat synsätt innehas av Margareta Gandy (2007), tidigare debattskribent på Dagens 

Industri, som menar att revisionspliktens slopande torde få positiva konsekvenser. Främst 

förmodas de minskade kostnaderna för arvoden leda till att revisorer ändå erhåller betalning 

för andra tjänster. Huruvida detta skeende till hundra procent inträffar eller ej ställer sig 

dock Gandy frågande till. 

 

Att ge mindre företag möjligheten att väga kostnader mot nytta anser Per Lidström (2008), 

ordförande i Företagarförbundet, vara en självklarhet även när det gäller revision och 

redovisningstjänster. Vederbörande framhäver att avskaffandet ställer krav på 

revisorsprofessionen, då det är upp till dem att påvisa nyttan med de tjänster de erbjuder, 

genom exempelvis reklam och annan marknadsföring. Vidare poängteras även vikten av att 

revisorsprofessionen minskar sin byråkratiska apparatur och anpassar sina organisationer 

efter en efterfrågestyrd marknad. I det yttersta anses det centrala vara att företagarna ges det 

förtroende de förtjänar och att de själva erhåller möjligheten att disponera sina tillgångar. 

 

Att revisionspliktens avskaffande innebär en form av normalisering med lägre kostnader för 

företagarna är enligt Jan Magnusson (2007), auktoriserad revisor, ett stort missförstånd. 

Vederbörande hänvisar till att revisionsplikt i de flesta EU-länder aldrig funnits, men att det 

istället alltid förekommit andra kvalitetskontroller av de mindre bolagen. Samtidigt uttrycks 

en betryggande inställning till att de berörda bolagen även i framtiden kommer att 

efterfråga revision, då det i annat fall får konsekvenser för affärsverksamheten. 

Avslutningsvis uttrycks även att revisorerna, till skillnad från redovisningskonsulter, är 

tränade i kritiskt tänkande och ifrågasätter redovisningen på ett annat sätt. Vederbörande 

anser att revisorn, med sin unika kompetens, är helt oersättlig. Att inte längre efterfråga 

revision till förmån för redovisningskonsultation är därför inget klokt beslut, enligt 

Magnusson (ibidem). Företagen bör därför se förändringen som en ökad möjlighet att anlita 

revisorer i större utsträckning, snarare än att avsluta samarbetet de har med dem. 

 

I en gemensam debattartikel skriver Karin Berggren, jurist i nätverket Företagarna, Carl-

Gustaf Burén, civilekonom i Svenskt Näringsliv och Fredrik Dahlberg (2008), vice 

ordförande i Sveriges Redovisningskonsulters Förbund, att slopandet av revisionsplikten är 

en positiv förändring då den antas skapa bättre konkurrensvillkor gentemot omvärlden för 

Sveriges företagare. En annan förväntad effekt uppges vara att det samlade utbudet av olika 

lösningar på marknaden utökas, samtidigt som en större valfrihet för företagen infinner sig. 

Däremot innehar vederbörande starka invändningar mot att företagen tvingas uppge 

huruvida de reviderats eller ej till Skatteverket. Bakgrunden till kritiken är att dessa ökade 

kontrollmöjligheter från Skatteverket motarbetar slopandet syfte genom att de indirekt 

bidrager till ett revisionstvång. 
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I en annan artikel uttrycker även Jesper Broberg och Peter Nilsson (2008), från LRF 

Konsult, att framtiden bör anses vara positiv. Vederbörande menar att bevis för att 

företagare i de mindre aktiebolagen är kompetenta och hederliga går att hitta vid en 

jämförelse av andra bolagsformer. I dessa är nämligen den ekonomiska brottsligheten inte 

större, trots att ingen revisionsplikt förekommer. Vidare anses de mindre aktiebolagen inte 

ha något behov av revision, utan snarare rådgivning. Det företagarna hävdas behöva är råd 

inför framtiden, snarare än tillbakablickande kontroller. Vilka tjänster som i framtiden 

levereras och vem leverantören av dessa blir bör styras av aktiebolaget, vilket gör att 

förändringarna välkomnas.  

 

En som ej uttrycker sig lika positivt kring slopandet är Dan Brännström (2007), 

generalsekreterare i FAR SRS. Vederbörande förmodar att det föreligger ett positivt syfte 

bakom slopandet medan utgången betraktas desto mer problematiskt då förändringen med 

fördel istället borde genomföras i fler steg snarare genom ett beslut. Vidare uppmanas de 

mindre aktiebolagen till försiktighet i fall tanken att ej fortsätta anlita en revisor uppstår. 

Brännström menar nämligen att det kan vara svårt för ett mindre aktiebolag att ersätta 

revisorns bortfallna kompetens med intern kunskap. Tillsammans med Bengt Skough 

(2007), SME/SMP-ansvarig på FAR SRS, hävdas även att gränsvärdena för 

revisionspliktens slopande borde varit låga eftersom revisorn är den främst bidragande 

faktorn till att fel i redovisningen upptäcks och rättas till. 

 

Sten Henriksson (2008), företagare från Helsingborg, menar att revisionskostnaden 

upplevts som onödig och mycket betungande för de mindre aktiebolagen. Detta perspektiv 

grundar sig i att revisorerna inte i tillräckligt stor utsträckning givit något skäl för arvodet. 

De förslag revisorer ger företagarna anses vara av undermålig karaktär och med detta anses 

revisorn inte tillföra någon kompetens vilken företagaren annars skulle sakna. 

Vederbörande poängterar att detta inte rör sig om enskilda fall, då revisorn för egen del 

ersatts vid ett antal tillfällen. Samtidigt har andra företagare vilka vederbörande känner haft 

liknande negativa erfarenheter. Avslutningsvis riktar Henriksson (ibidem) stor kritik till 

dem vilka påstår att oreviderade företag blir föremål för skatterazzior och dylikt. 

Vederbörande menar att ett sådant påstående omyndigförklarar företagarna men även 

redovisningsbyråerna. 
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5 Empiri 
 

Studiens empiriska kapitel ämnar ge läsaren förståelse för hur de intervjuade revisorernas 

byråer förhåller sig till problematiken kring slopad revisionsplikt och hur man planerar att 

agera.  

 

Med hänsyn till att den information författaren haft önskan att generera har det varit 

nödvändigt att garantera de undersökta byråerna högsta möjliga anonymitet. Detta är 

särskilt nödvändigt då information annars skulle kunna tänkas undgå författaren. Med 

hänsyn till detta presenteras respondenterna under fingerade namn. De intervjuade 

revisorerna benämns därför; Andersson (mindre byrå), Bengtsson (större), Carlsson 

(mindre), Danielsson (mindre), Eriksson (större) och Fredriksson (större). 

5.1 Andersson 

 

I dagsläget är Andersson ägare av en egen revisionsbyrå och innehar över 20 års erfarenhet 

inom branschen. På byrån arbetar omkring 10 personer och vederbörande anser att man har 

ett konkurrenskraftigt utbud. Byråns klienter består till största del av mindre och medelstora 

företag inom olika branscher vilket innebär att i princip samtliga berörs av en slopad 

revisionsplikt. Inriktningen som politiker och utredare valt i de nu förslagna förändringarna 

anses aningen förvånande, även om det tydliggörs att debatten följts under många år. 

Bakgrunden till detta är att omfattningen av det regelverk och de riktlinjer som revisorer 

måste följa har utökats stadigt under tidens gång. På så vis sågs en utveckling med 

förenklingar av revisionen i mindre aktiebolag som mer naturlig än ett slopande av 

revisionsplikten. 

 

Klienternas efterfrågan av frivillig revision 

 

I relationen med klienterna samtalar respondenten löpande kring relevanta händelser på 

ämnet revision. Andersson upplever inte någon oro kring klienternas möjlighet att välja 

bort revision framöver och uppger samtidigt att ingen klient uttryckt något önskemål kring 

detta. I det yttersta förmodas den avgörande faktorn för om ett mindre aktiebolag tänker 

fortsätta med revision eller ej vara revisorn själv. Andersson menar att förändringen i 

huvudsak endast innebär problem för de revisorer vilka inte aktivt arbetar nära klienterna 

och endast betraktar förändringarna likt en nackdel. Det uttrycks samtidigt att det torde 

finnas en skillnad mellan de olika mindre aktiebolagens benägenhet att efterfråga revision. I 

huvudsak förmodas bolagen se ett högre värde med granskningen desto större de är samt i 

vilken utsträckning det finns externa intressenter. Trots denna distinktion uppges ej att 

byrån i fortsättningen kommer att fokusera mer eller mindre på någon särskild företagstyp.  

 

Respondenten vänder sig starkt kritisk mot argumentet att ett bortval av revision innebär 

minskade kostnader. Det poängteras att själva revisionen endast är en väldigt liten del av 

den kostnad som utgörs av den totala kostnaden för räkenskaperna, då exempelvis 

redovisningens framställande och deklarationsarbete anses betydligt mer kostsamt. Detta 

argument använder Andersson vid en dialog med sina klienter, då denne syftar till att 

förklara att värdet av den tjänst som kan väljas bort väsentligt överstiger det besparade 

beloppet. I samma dialog betonar respondenten sin egen syn på varför revision bör 
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efterfrågar även framöver genom att framhäva effekten en revisors granskning har för 

rapporternas kvalitet. Vederbörande menar att det i undersökningar och dylikt ofta går att 

läsa att en del företagsledare uttrycker sig positivt kring ett bortval av revisionen, medan 

samma personer inte är lika positiva när de tillfrågas huruvida de vill se samma utveckling 

hos sina affärspartners. Det påpekas även att ett beslut kring fortsatt revision säger mycket 

om företagsledarens kompetens, då fortsatt revision i framtiden kan vara ett uttryck för 

detta med tanke på tjänstens värde för företaget. 

 

Andersson ser heller ingen risk att klienter uppfattar framtidens revision likt en onödig 

kontroll på grund av att Skatteverket i högre utsträckning kontrollerar redovisningen. Om 

så vore fallet skulle detta endast kunna bero på att företagaren innehaft en mindre bra 

revisor eftersom revisorns nuvarande roll, enligt Andersson, ej innebär att vara 

myndigheternas tjänare. Det skulle även anses beklagligt för företagaren, eftersom brister i 

redovisningen kan få betydligt mer påtagliga konsekvenser om de upptäcks först av 

Skatteverket. 

 

Strategiska beslut och hotbilden utifrån 

 

Enligt respondenten kommer byrån ej implementera någon övergripande strategi, 

handlingsplan eller policy för att bemöta slopandet av revisionsplikten. Detta anses istället 

vara något mer förekommande för större byråer, vilka behöver dessa i syfte att samordna 

sina organisationer. Andersson ser istället det viktigare att byrån fokuserar på att vara 

flexibla och lyhörda i kontakten med klienterna som de största konkurrensfördelarna 

framöver. Det poängteras samtidigt att det iakttas en viss försiktighet när det gäller att 

genomdriva verksamhetsförändringar utan att en tydlig bild av de framtida klientbehoven 

innehas. Till skillnad från de större byråerna är storskalig marknadsföring inget alternativ. 

Vidare bedömer respondenten att större byråer inte har några utbudsfördelar vid ett 

jämförande med den egna byrån. Bakgrunden till detta resonemang är att de större byråerna 

är begränsade till den egna organisationens expertis, medan en mindre byrå kan söka extern 

hjälp och erbjuda klienter skräddarsydda lösningar på ett friare sätt. Detta är även ett 

exempel på en avgörande faktor när det gäller byråns möjlighet att erbjuda ett mycket 

konkurrenskraftigt pris. Trots detta förmodar Andersson att de större byråerna, med en 

aggressivare marknadsföring och större kapital, kommer att vara de i landet vilka lyckas 

bäst. Helt avgörande är dock om byrån besitter stark kompetens och möjligheten att 

tillmötesgå klienternas efterfrågan, vilket gör det hela till en svår bedömning. Utvecklingen 

bedöms i vilket fall ej leda till att byrån tvingas sänka sina arvoden. Konkurrensen mellan 

byråerna väntas heller inte tillta som en följd av lagändringen då Andersson hänvisar till 

den historiskt sällsynta företeelsen att ett företag byter revisor, vilken väntas bestå. 

Sannolikheten att en klient väljer bort revision helt och hållet förmodas vara större än att 

klienten plötsligt anlitar någon annan. 

 

Utbudsförändringar och konkurrensen med redovisningsbyråer 

 

Inte heller uttrycks någon oro över att klienter skulle välja bort byrån till fördel för någon 

redovisningsbyrå. Däremot förväntas redovisningsbyråerna med stor förmodan försöka 

ackumulera och hävda större kompetens framöver i syfte att konkurrera med revisorerna, 

där ett exempel som nämns är auktorisationen av redovisningskonsulter. Andersson menar 

att revisorernas unika yrkeskrav och utbildning gör att kompetenskravet ändock förblir 

alldeles för påtagligt för att detta skall utgöra något hot. De enda konkurrensfördelarna en 

redovisningsbyrå kan ha gentemot en revisionsbyrå uppges vara priset och i vissa fall 
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närheten till verksamheten. Det som utgör den stora skillnaden till revisorns fördel är dock 

förståelsen för vad siffrorna representerar, det kritiska tänkandet och den ständiga dialogen, 

vilken inte förekommer mellan företagen och redovisningsbyråerna. Med andra ord ser 

Andersson att det istället är redovisningsbyråerna som, om någon, bör vara oroliga inför att 

revisorerna nu kan bli konkurrenter. En anledning är att revisionsbyråerna i större 

utsträckning kan erbjuda redovisningstjänster, vilket Anderssons byrå gjort. 

Sammanfattningsvis sägs byrån inneha en positiv syn på framtiden och att en strävan 

kommer vara att ta vara på de möjligheter som förändringen kan medföra.  

 

5.2 Bengtsson 

 

Bengtsson har varit verksam inom branschen i cirka 20 år och arbetar idag på en av de 

större revisionsbyråerna i Sverige med såväl revision som redovisningsfrågor. 

Vederbörande förklarar att byrån, vilken idag består av över 30 medarbetare på lokal nivå, 

till största del anlitas av klienter vilka berörs av slopandet av revisionsplikten.  

 

Klienternas efterfrågan av frivillig revision 

 

Det finns enligt Bengtsson en oerhörd svårighet i att försöka prognostisera i vilken 

utsträckning de undantagna företagen kommer att efterfråga revision. De undersökningar 

vilka utförts i Sverige och i andra länder är svåra för respondenten att bekräfta eller 

förkasta.  

 

De argument vilka Bengtsson framhäver för fortsatt frivillig revision beror mycket på hur 

företaget ser ut. En effektiv metod anses vara att på bästa sätt synliggöra vilka konkreta 

effekter revisionen får för verksamheten, då detta inte alltid är uppenbart för en ägare. 

Bengtsson menar att många av de flesta åtgärdade felen innebär besparingar vilka är 

väsentligt större än den besparing vilken kan göras genom att revisionen upphör. Även om 

Skatteverket skulle utöka sin kontrollfunktion går denna inte på något sätt att jämföra med 

revisionen då momenten har helt skilda målsättningar, vilket gör att Bengtsson inte ser att 

någon klient skulle se revisionen likt en överflödig kontroll. 

 

Respondenten anser att många av de berörda bolagen är i ett större behov utav rådgivning 

och stöd än den konkreta granskningen. Andelen företag vilka framöver efterfrågar frivillig 

revision kan även påverkas av externa intressenter, exempelvis banker, även om det 

betonas att den yttersta faktorn är förhållandet mellan byrån och klienten. Vidare bedöms 

även behovet av revision vara något tilltagande i de större av bolagen, med undantag för 

bolag vilka upplever att brister är sällsynt förekommande. 

 

På riksnivå arbetas det även intensivt för att bemöta de förslagna förändringarna och med 

att ta fram strategier utefter dessa. I huvudsak menar Bengtsson att fokuseringen ligger i att 

i en dialog med klienterna försöka fastställa vad deras framtida behov är. Samtidigt 

poängteras det att slopandet i dagsläget betraktas likt ett förslag och inte någon fastställd 

förändring då andra moment i lagstiftningskedjan återstår. Detta innebär att en viss dialog 

med klienter förs där byrån besvarar eventuella frågeställningar kring framtiden, samtidigt 

som det finns en försiktighet i att gå händelserna i förväg. De åtgärder vilka vidtas i nuläget 

är i huvudsak att aktivt lyssna på marknadens framtida efterfrågan och planera, även om det 

finns en fullständig övertygelse för att företagarna även i framtiden kommer efterfråga 

byråns kompetens. Bengtsson är medveten om att samtliga företag kanske inte har ett rent 
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revisionsbehov och att det då gäller att värna om möjligheten att istället sälja in andra 

tjänster, vilka även kan vara mer lönsamma. Huruvida byrån planerar att sänka sina 

arvoden är för tidigt att avgöra, då ingen slutlig bild av den framtida efterfrågan skapats. 

 

När det gäller huruvida byrån varit förberedda på själva avskaffandet av revisionsplikten 

säger Bengtsson att så var fallet. Utvecklingen kring hur utredningen resonerade i frågan 

följdes aktivt av byrån så att en analys av en möjlig inverkan på det egna klientantalet 

kunde fastställas. Det anses dock vara ett relativt omfattande arbete att anpassa sig efter de 

nya bestämmelserna på den tid vilken föreslagits. 

 

Strategiska beslut och hotbilden utifrån 

 

Den största konkurrensfördelen byrån innehar över mindre byråer uppges av Bengtsson 

vara det faktum att en större byrå har större kunder, vilka även fortsättningsvis tvingas till 

revision. Detta får effekten av att byrån alltid kan stärka sin skicklighet inom revision 

genom de revisionstimmar vilka erhålls. De mindre byråerna, vars samlade klienter i 

princip endast består av berörda aktiebolag, riskerar däremot att förlora en stor del av sina 

uppdrag. Bengtsson menar att detta kan få följden att de mindre byråerna på sikt erhåller 

mindre erfarenhet av revision och att kompetensen till slut blir lidande. På sikt kan detta 

innebära mindre konkurrens på marknaden och att mindre aktörer går samman med 

varandra eller med de större. 

 

En annan fördel uppges vara det nätverk av kompetens vilken organisationen på riksnivå 

och internationellt kan erbjuda, något mindre byråer saknar. Bengtsson vill dock 

understryka att det inte enbart är viktigt att diskutera frågan kring byråer och varumärken 

utan även kring enskilda revisorers kompetens. Vederbörande betvivlar inte att det finns 

många mindre revisionsbyråer vilka kommer klara sig bra då de kan vara skickliga i sitt 

arbete, även om de kan få svårt att konkurrera med de större byråerna. Några egentliga 

konkurrensfördelar i övrigt anses inte de mindre byråerna besitta. Ett eventuellt lägre pris 

behöver enligt Bengtsson inte betyda att deras tjänster innehåller samma kvalitet som de 

större byråernas. Vederbörande ser heller ingen risk att en större byrås urval skulle vara 

isolerat inom organisationen jämfört med en mindre. Möjligheten att locka till sig nya 

medarbetare ses även som större för större byråer än för mindre, med hänsyn till 

varumärket. 

 

Utbudsförändringar och konkurrensen med redovisningsbyråer 

 

När det gäller utbudet anses detta redan i dagsläget vara brett och konkurrenskraftigt, 

bestående av bland annat auktoriserade revisorer och redovisningskonsulter. Vidare kan 

även ytterligare expertis anlitas från andra delar av riksorganisationen samtidigt som byrån 

anser sig ha frihet under ansvar att agera i ett läge där detta skulle behövas. Detta anses 

viktigt eftersom marknaden skiljer sig betydande beroende på den lokala byråns läge.  

 

Det noteras att företag med starka kopplingar till kompetenta redovisningsbyråer kan bli 

svårare att behålla och att ett fortsatt samarbete i slutändan beror på klientens behov och 

interna struktur. Vederbörande menar att byrån kan erbjuda ett bredare utbud, ett mer 

kritiskt tänkande och en större kompetens än redovisningsbyråerna, vilket kan användas i 

konkurrenssyfte. 
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I det stora hela anser Bengtsson att framtiden ser ljus ut för den egna byrån men även 

framförallt för de större revisionsbyråerna som helhet, såvida det finns en vilja att ta vara 

på nya möjligheter. Byrån kommer även använda marknadsföring framöver i syfte att 

konkurrera under de nya förutsättningarna. 

 

5.3 Carlsson 

 

Under år 1990 började Carlsson sin karriär inom branschen med att arbeta med 

redovisning. År 1996 erhölls titeln godkänd revisor och sedan år 2001 har vederbörande 

varit auktoriserad revisor. Tillsammans med två andra medarbetare arbetar respondenten på 

en lokal byrå vilken i dagsläget i största utsträckning anlitas av mindre aktiebolag i olika 

branscher, även om några större klienter förekommer. 

 

Respondenten förklarar att beredskapen på att revisionsplikten i någon form skall slopas 

har varit god på byrån sedan länge. Förändringen tas på stort allvar och betraktas som den 

största förändringen på redovisnings och revisionsområdet i modern tid. Detta innebär att 

medarbetarna på byrån diskuterat de kommande förändringarna löpande under åren, 

samtidigt som ingen konkret handlingsplan framtagits. Det enda vilket förvånade byrån en 

aning var hur frekvent de övervägda gränsvärdena förändrades under debattens gång. Med 

hänsyn till byråns storlek betraktas inte den tidsram vilken presenterats för slopandet vara 

bekymmersam. 

 

Klienternas efterfrågan av frivillig revision 

 

När ett slopande av revisionsplikten började betraktas mer sannolik bestämde sig byrån för 

att utvärdera möjligheten att respektive klient skulle frånsäga sig revision. Vad som då 

upplevdes mycket oroväckande för byrån har idag istället börjat ses mer positivt. 

Anledningen till detta är att relationen till klienterna upplevs mycket stabila och 

betryggande. Vid en bedömning förmodar Carlsson att över 75 procent av de undantagna 

klienterna även i fortsättningen efterfrågar frivillig revision. Byrån har inte aktivt 

eftersträvat någon dialog med klienterna kring de förslag vilka presenterats, samtidigt som 

de frågor företagen har besvaras. 

 

Carlsson är även övertygad om att externa intressenter, som exempelvis banker, även kan 

spela stor roll när det gäller företagarnas beslut kring fortsatt revision. Vidare förmodas ett 

större företag, vilket har en större volym och så vidare, ha ett större behov av revision. 

Samtidigt kan det finnas stora individuella skillnader från fall till fall. Den interna 

kontrollen, företagets kompetens och andra interna faktorer kan även spela stor roll. I det 

fall Carlsson skulle tvingas argumentera för fortsatt revision med en klient skulle 

vederbörande framhäva att momentet höjer bolagets status men även att risken för att fel 

upptäcks först av Skatteverket, vilket skulle föranleda skattetillägg, minskar avsevärt. När 

det gäller den kostnad företagaren kan bespara på revisionsarvodet upplevs inte denna vara 

av sådan väsentlighet att den motiverar ett bortval. 

 

På sikt kan slopandet enligt Carlsson få mer betydelse, eftersom de företagare vilka tidigare 

varit vana vid revision får sällskap av nya, vilka möjligen inte ser samma värde i tjänsten. 

Vederbörande anser inte heller att en successiv minskning av de undantagna bolagens 

efterfrågan skulle vara osannolik. 
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Strategiska beslut och hotbilden utifrån 

 

När de gäller andra revisionsbyråer upplever Carlsson att de vilka i dagsläget vidtar de mest 

påtgaliga åtgärderna är större revisionsbyråer, genom olika marknadsföringskampanjer. 

Vederbörande ser detta som ett naturligt handlande då de större byråernas intäktsbehov 

uppges vara oerhört stort i syfte att kunna finansiera de enorma verksamheterna. Den egna 

byråns strategi är däremot inte expansiv utan syftar snarare till att bibehålla de nuvarande 

klienterna och att vårda de nära relationer man har. Den personliga kontakt byrån har 

upplever Carlsson likt en konkurrensfördel, då denna möjligen kan vara svår att 

åstadkomma i en större, mer formaliserad organisation. Även en mindre byrås prissättning 

kan innebära en viss fördel, vilket kan förändras i det fall konkurrensen kräver detta. En 

större byrå har däremot en konkurrensfördel när det gäller det samlade kompetensutbudet, 

eftersom kontaktnätet är större.  

 

Utbudsförändringar och konkurrensen med redovisningsbyråer 

 

Förlorade revisionsuppdrag upplevs per automatik inte innebära något negativt, då 

förändringarna öppnar för att byrån istället kan erbjuda sina klienter andra tjänster. Även 

om dessa tjänster inte är lika lönsamma i sig kan ett ökat antal arbetstimmar innebära att en 

sådan omställning ger större intäkter. En möjlig risk för mindre byråer kan dock vara att en 

minskning av revisionsuppdragen kan leda till en negativ spiral där revisionserfarenheten 

uteblir och byrån istället helt och hållet börjar arbeta med redovisning. En sådan utveckling 

ställer sig dock inte Carlsson helt negativ till, även om vederbörande i dagsläget har svårt 

att se en sådan tendens för den egna byrån. Att aktivt försöka ersätta revisionsuppdrag med 

mer lukrativa redovisningsuppdrag anser vederbörande vara intressant, även om detta är en 

strategi vilken i så fall är att beakta längre fram. 

 

En omställning till att erbjuda redovisningstjänster innebär även att byrån i framtiden kan 

tvingas konkurrera med redovisningskonsulter, där priset och det individuella klientbehovet 

för tjänsterna blir avgörande konkurrensfaktorer. De redovisningsbyråer vilka har en 

väldigt påtaglig närhet till företagen kan vara svåra att konkurrera med gällande 

redovisningstjänsterna. Samtidigt bedöms denna nackdel inte vara lika påtaglig sett till 

större revisionsbyråer då närheten till klienterna anses vara större i den egna byrån. Det 

noteras även att de flesta av byråns klienter själva sköter redovisningen. För en revisors del 

upplevs kompetensen i allmänhet vara det mest betydande konkurrensmedlet gentemot 

redovisningskonsulter.  

 

Vid en diskussion kring möjliga vinnare eller förlorare på en avskaffad revisionsplikt ser 

därför Carlsson att förlorarna kan bli de byråer vilka erbjuder för lite redovisningstjänster 

framöver, vilket främst kan vara ett problem i för mindre aktörer. Att de små byråerna i 

branschen på sikt kan komma att slås ut av de större ses därför inte likt omöjligt. För egen 

del ser dock Carlsson framtiden som positiv. 

 

5.4 Danielsson 

 

Sedan år 1985 har Danielsson varit verksam i branschen, då anställd på en av de större 

revisionsbyråerna. År 1991 bestämde sig vederbörande för att starta eget och har sedan dess 

drivit revisionsbyrå i egen regi, utan anställda. I dagsläget är klienterna mindre aktiebolag, 

med en del undantag. Klienterna har vidare inte någon specifik branschinriktning. 
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Danielsson berättar att de förslagna förändringarna inte uppfattas oroande, då en god 

framförhållning innehafts. Sedan ett par år tillbaka har slopandet och dess inriktning 

upplevts påtagligt och tidsramen för att genomföra detta är heller inget vilket anses vara 

bekymrande. Respondenten hävdar rentutav att en kortare övergångstid, exempelvis en på 

ett år, inte hade varit oväntad. Att konkurrensen troligtvis tilltager framöver anses vara 

sannolikt och efter detta ämnar byrån att anpassa sig. 

 

Klienternas efterfrågan av frivillig revision 

 

Det tyngsta argumentet för att fortsätta revideras anses vara att granskningen utgör en form 

av försäkring, vilken kan vara ovärderlig då det inte går att förutse när felaktigheter i 

rapporteringen uppstår och vilken effekt de kan få. Respondenten liknar situationen med en 

hälsokontroll, där det är själva undersökningen vilken är betydande eftersom den indikerar 

huruvida kroppen är i gott skick eller ej. I övrigt är argumenten olika beroende på klientens 

verksamhet, samtidigt som revision i samtliga verksamheter ej anses vara nödvändig. 

 

Vidare anser Danielsson att behovet av revision torde vara större desto mindre bolaget är, 

då kunskaper kring redovisningsregler i mindre bolag inte är särskilt utbredda. Detta 

baserar vederbörande på att såväl avsiktliga som oavsiktliga fel är väsentligt vanligare i 

dessa företag. Denna distinktion anses även förekomma i storleken bland de undantagna 

bolagen. När det gäller att prognostisera ett eventuellt klientbortfall är Danielsson 

avvaktande, då det anses vara svårt att komma fram till någon slutsats. Det finns i dagsläget 

heller inga indikationer på att någon klient skulle önska avsäga sig revision då de få 

reaktioner vilka kunnat märkas snarare varit av förvånande och skeptisk karaktär. I syfte att 

skapa klarhet kring detta ämnar vederbörande dock att sammanträda med klienterna för att 

skapa en diskussion kring deras framtida behov. Danielsson kan mycket väl tänka sig att 

aktivt föreslå klienterna andra tjänster än revision, men poängterar att utgångspunkten alltid 

kommer att vara deras behov snarare än möjliga egna vinster. Förändringar i efterfrågan 

snarare än att ersätta den anlitade byrån är det vilket upplevs vara troligt framöver. 

 

Strategiska beslut och hotbilden utifrån 

 

Danielsson berättar att de större byråernas uppköp av mindre revisions- och 

redovisningsbyråer samt deras tilltagande marknadsföring är de mest påtagliga åtgärderna 

hittills. Andra märkbara åtgärder är att såväl stora som mindre byråer påbörjat stora 

kompetensutvecklande åtgärder, exempelvis deltagande i kurser inom olika ämnen. 

Respondenten ser ej att det kommer innebära någon större skillnad mellan de konsekvenser 

vilka uppstår i mindre respektive större revisionsbyråer, då den procentuella andelen 

mindre aktiebolag är den samma. De egna konkurrensfördelarna gentemot större byråer 

uppges i huvudsak vara prissättningen och den personliga närheten till klienterna. I övrigt 

förklarar Danielsson att skillnaderna är minimala då kompetenskraven är de samma medan 

extern hjälp anlitas av såväl stora som mindre byråer. Att vara en stor byrå menas snarare 

vara en nackdel då det för en större aktör kan vara svårare att skapa ett starkt förtroende, 

eftersom det ofta är olika medarbetare vilka sköter arbetet i företaget. De företag vilka 

väljer en större byrå gör det förmodligen på grund av att de är bekanta med en specifik 

medarbetare, snarare än för varumärket. Med bakgrund till detta anar Danielsson att de 

större byråerna, om några, blir de vilka förlorar på lagförändringen, även om detta är svårt 

att avgöra. 
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Det kan dock vara möjligt att de mindre byråerna på längre sikt i större utsträckning sysslar 

med redovisningsfrågor än revision. Avgörande för detta blir i vilken utsträckning de 

undantagna bolagen ej efterfrågar frivillig revision. Det faktum att nyexaminerade 

medarbetare i större utsträckning söker sig till de större byråerna kan möjligtvis även 

förstärka denna effekt då de mindre byråerna kan dräneras på revisionskompetens. 

 

Utbudsförändringar och konkurrensen med redovisningsbyråer 

 

När det gäller att eventuellt konkurrera med redovisningskonsulter ser Danielsson inte detta 

likt något önskvärt, om det finns en valmöjlighet. Samtidigt uttrycks ingen oro utifall något 

sådant skulle ske, eftersom revisorernas kompetenskrav och kunskap i övrigt anses vara en 

mycket påtalig konkurrensfördel. Dock uppges revisorernas främsta nackdel vara att de ofta 

inte har den nära relation till de reviderade aktiebolagen vilken redovisningskonsulterna i 

många fall har. De flesta revisorer poängterar heller inte i regel de korrigeringar och 

insatser de bidrar med till klienterna, utan vänder sig många gånger till 

redovisningskonsulterna. Skulle en klient välja att frångå revision och sedan efterfråga 

andra tjänster är sannolikheten därför mycket stor att redovisningskonsulten får behålla 

klienten snarare än revisorn. En åtgärd vilken respondenten i högre utsträckning tänker 

tillgripa är att mer frekvent framhäva effekterna av det egna arbetet. Genom denna 

självmarknadsföring hoppas respondenten på att klienterna inser vikten av att anlita 

vederbörande. 

 

Respondenten uttrycker även en positiv egenskap i att vara en mindre revisionsbyrå då 

skillnaden i närhet till klienten jämfört med redovisningskonsulterna är mindre än för större 

byråer. En fördel för redovisningskonsulterna är däremot att de antas kunna erbjuda ett 

lägre pris än samtliga revisionsbyråer, medan de med stor förmodan behöver öka sin 

kompetens för att vara konkurrenskraftiga. I syfte att konkurrera kan Danielsson emellertid 

tvingas att sänka sina arvoden, i syfte att kunna behålla de klienter vilka inte efterfrågar 

revision. Då titeln auktoriserad redovisningskonsult nu är erhållbar överväger även 

respondenten att anskaffa sig denna i syfte att eliminera redovisningskonsulternas 

konkurrensfördel. 

 

Även Danielsson förklarar att en positiv framtidsbild innehas men att det i dagsläget är för 

tidigt för att definitivt kunna avgöra vad de framtida förändringarna kommer innebära. 

 

5.5 Eriksson 

 

Eriksson har varit verksam i branschen sedan år 1986 och från början av 1990-talet på en 

av de större revisionsbyråerna. Det lokala kontoret har idag cirka 35 anställda medan 

klienterna till 95 procent består utav mindre aktiebolag. Respondenten förmodar att denna 

siffra generellt är närmare hundraprocentig på de mindre byråerna. I det stora hela har 

Eriksson en mycket positiv bild av framtiden. 

 

Klienternas efterfrågan av frivillig revision 

 

Byrån har bland annat genomfört ett antal undersökningar i syfte att klargöra klienternas 

möjliga framtida agerande. Utan att närmare precisera dessa undersökningars utfall berättar 

Eriksson att resultatet var mycket positivt. Klienterna förväntas även framöver efterfråga 

byråns tjänster, även om behovet inte alltid utgörs av revision. De indikationer 
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vederbörande fått gällande benägenheten att efterfråga frivillig revision är att denna avtager 

i takt med företagets storlek. 

 

Utöver de undersökningar som genomförts har byrån valt att aktivt upplysa klienterna om 

de kommande förändringarna. Detta har genomförts på ett sätt så att man ej gått 

händelserna i förväg utan fokuserat på vad som upplevts vara högst sannolikt att inträffa. 

Eriksson framhäver att en aktiv dialog med klienterna är den tyngsta konkurrensfördel en 

byrå kan ha och att detta torde bli allt viktigare framöver när nya aktiebolag, utan 

erfarenhet av revisionsplikt, bildas.  

 

När det gäller argumenten för fortsatt frivillig revision nämner Eriksson liknelsen till en 

hälsokontroll, det vill säga att momentet ger en löpande respons kring företagets 

välmående. Trots argumenten anser respondenten att det måste vara klientens behov vilka 

styr huruvida revision är aktuellt eller ej. Byrån ämnar erbjuda såväl revision som andra 

tjänster samtidigt som det poängteras att det inte aktivt kommer att ”lobbas” för det ena 

eller det andra beroende på attraktiviteten.  

 

Strategiska beslut och hotbilden utifrån 

 

Den egna byrån anses ha tagit hotet om en möjlig slopad revisionsplikt på stort allvar och 

har sedan flera år tillbaka arbetat fram en genomtänkt strategi och profilering för att hantera 

förändringarna. Med bakgrund till detta menar Eriksson att det inte råder någon tvekan om 

att den egna byrån är den starkaste i landet och att många andra byråer, såväl stora som 

små, möjligen underskattar vilka problem slopandet av revisionsplikten kan medföra.  

 

Det sägs att närheten till klienterna i vissa fall kan vara större i mindre revisionsbyråer, 

samtidigt som deras pris kan vara lägre. Vederbörande anser dock att den egna byrån har en 

helt överlägsen kompetens, vilken inte kan jämföras med de mindre byråernas. Att priset är 

mindre är heller inget bekymmersamt, eftersom det endast sänder signaler om att tjänsten 

inte är av tillräcklig kvalitet. 

 

Utbudsförändringar och konkurrensen med redovisningsbyråer 

 

Inför en förändring där det uppstår en konkurrens med redovisningsbyråer är Eriksson inte 

heller särskilt bekymrad, även om det uppges att många av dessa aktörer är kompetenta. 

Redovisningsbyråernas främsta styrka ligger i att de många gånger har en relativt stor 

närhet till klienterna, men detta anses inte vara ett större problem. Anledningen till denna 

självsäkerhet är den egna byråns kompetens och utbud av tjänster, vilket Eriksson menar 

vara så konkurrenskraftigt att klienterna troligtvis väljer dem. Den aktiva klientdialog och 

den höga profilering vilken byrån haft sedan länge är det vilket i slutändan kommer leda till 

att klienterna behålls framöver. 

 

5.6 Fredriksson 

 

Respondenten klargör inledningsvis sin bakgrund inom branschen och berättar att titeln 

som auktoriserad revisor erhölls år 1994. Klientelet utgörs av sådana företag vilka avsågs i 

förslaget kring revisionspliktens avskaffande, även om de flesta befinner sig i den övre 

delen av dessa. När det gäller byrån, vilken är en av de större, arbetar 14 personer på det 

lokala kontoret. 
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De grundläggande ramarna för kontorets strategi framtages av den rikstäckande 

organisationen, medan ett visst utrymme för lokal profilering är möjligt. Det klargörs 

vidare att byrån sedan några år upplevt ett slopande likt påtagligt, medan de gränsvärden 

vilka sedan presenterats anses häpnadsväckande. 

 

Klienternas efterfrågan av frivillig revision 

 

Vederbörande förklarar att en försiktig inställning innehavs och att förslaget betraktas likt 

en preliminär förändring. Med anledning av detta har byrån i dagsläget ej agerat i någon 

vidare bemärkelse, exempelvis genom marknadsföring. Inte heller har någon preliminär 

bedömning av ett eventuellt bortfall genomförts, varken på rikstäckande eller på lokalnivå. 

Däremot har tjänsteutbudet breddats i förberedande syfte, både genom uppköp av 

redovisningsbyråer men även genom en förändring av den profil vilken efterfrågas vid 

nyanställning. Denna förändring baseras emellertid ej på någon klientdialog och förslaget 

har heller ej aktivt diskuterats med dessa. 

 

Trots detta förmodar respondenten att den större delen av de undantagna bolagen är de 

vilka kommer vara mest benägna att efterfråga revision framöver. Detta beror främst på den 

press vilken externa intressenter, främst kreditgivare och leverantörer, utsätter bolagen för. 

Följden av detta väntas bli att de bolag med mest krävande leverantörer blir de vilka i störst 

utsträckning ser revision likt en nödvändighet. 

 

En annan påverkande åtgärd kan vara en ökad skattekontroll, vilken många företag 

förmodas vilja undvika. VD: n eller styrelseledamöter, i bolag vilka har separata sådana, 

väntas även kräva revision eftersom dessa ansvarar för räkenskaperna. En del företagare 

antas dock istället efterfråga andra former av kvalitetssäkringar, även om de seriösa 

aktörerna troligtvis kommer att se revision likt det enda alternativet. 

 

Strategiska beslut och hotbilden utifrån 

 

Den mest uppenbara åtgärd vilken i dagsläget kan utskiljas gällande konkurrenters 

agerande är andra större byråers intensiva marknadsföringsåtgärder. En annan påtaglig 

åtgärd är breddningen av tjänsteutbudet, vilket kompletterar de större byråernas redan 

omfattande kompetens. De mindre byråerna förmodas få stora problem vid övergången, 

främst beroende på att de ofta har ett begränsat tjänsteutbud. Denna problematik får även 

konsekvensen att de mindre byråerna tros få svårare att konkurrera med 

redovisningsbyråer. 

 

Utbudsförändringar och konkurrensen med redovisningsbyråer 

 

I det stora hela förmodas revisionstjänsterna reduceras, vilket innebär att revisorer vilka 

endast arbetar med ren revision minskas eller försvinner. Detta kan även innebära ökad 

konkurrens om såväl revisions- som redovisningstjänster, något vilket kan få lägre arvoden 

som följd. Trots detta anses konkurrensen i dagsläget redan vara mycket hård, vilket kan 

göra ytterligare sänkningar svårt. 

 

Redovisningsbyråerna väntas öka sin konkurrenskraft, vilket till viss del antas bero på att 

en del aktörer kan erbjuda en lägre prissättning, även om tjänsten anses vara av lägre 

kvalitet. Vederbörande anser däremot att närheten till klienterna inte är större i något fall 
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utan varierar beroende på situationen. Vidare anses kompetensskillnaden innebära att 

revisorerna i slutändan har ett betydande övertag i konkurrensen. 
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6 Analys 
Författaren bedömer i detta avsnitt byråernas förberedelsegrad genom att applicera de i 

teorin föreliggande konsekvenserna på en tolkning av respondenternas gensvar. 

 

6.1 Efterfrågan av frivillig revision 

 

URR: s förslag kring hur revisionsplikten skall avskaffas har mottagits på ett blandat vis av 

respondenterna. Att revisionsplikten förmodligen skulle försvinna har av de flesta upplevts 

likt påtagligt under flera år, medan gränsvärdena och tidsramen för genomförandet varit 

mer överraskande. Tobias Svanström (2008) fastställer att frågan kring huruvida frivillig 

revision kommer att efterfrågas eller ej har stor betydelse för marknaden framöver. 

Författaren finner det troligt att denna överraskande gränsdragning i viss mån har 

överrumplat revisorerna och att detta i sin tur kan innebära att mer omfattande åtgärder nu 

istället blir nödvändiga. 

 

Enligt URR: s delbetänkande antas andelen befriade företag som ej ämnar efterfråga 

frivillig revision uppgå till mellan 50 och 60 procent, varav många antas säga upp 

samarbetet med revisorn vid första möjliga tillfälle. Siffran är något högre i Svanströms 

(ibidem) avhandling, cirka 70 procent, medan det generella antagandet i de uppsatser 

författaren valt att behandla kan sägas vara ungefär hälften. I vilket fall innebär dessa 

avseenden att förändringen inte bara kan få ödestigna konsekvenser men även att den kan 

ske mycket hastigt, efter lagförändringens genomförande. Samtidigt som dessa 

undersökningar torde vara en fingervisning vilken revisorer kan tillämpa uppger de flesta 

revisorer att de ställer sig tveksamma till resultaten. Anledningen till detta kan enligt 

författaren vara att en sådan förändring kan vara svår att visualisera, vilket eventuellt kan 

innebära att aktörerna blir handlingsförlamade. Bland de intervjuade revisorerna har det 

endast i två fall förekommit någon aktuell prognos eller bedömning gällande det framtida 

egna klientbortfallet. Anledningen till detta uppges i huvudsak vara att det är 

svårgenomförligt. Bland de två genomförda undersökningarna är resultaten enligt vad 

författaren kunnat bedöma tämligen överrensstämmande med det teoretiska underlaget. 

Vidare bemöts även URR: s förslag olika av respondenterna. Medan en del betraktar 

förslaget likt det vilket utan tvekan kommer att ske, finns ett annat, mer försiktigt 

perspektiv i vilket respondenterna menar att förslaget betraktas likt preliminärt. Även om 

författaren delar åsikten att lagstiftningsprocessen bör respekteras anses det inte vara klokt 

att tro att förslaget ej genomförs. Av de källor författaren behandlat råder det inga större 

tvivel om att revisionsplikten högst sannolikt kommer att avskaffas i den form URR 

föreslagit. 

 

En bakomliggande faktor, i det fall revision ej ämnas efterfrågas, upplevs av författaren 

vara att nyttan med revisionen ej framkommer. Respondenterna från intervjuerna påtalar 

detta förfarande, vilket även framkommer tydligt i såväl studerade uppsatser som ur 

Svanströms (ibidem) avhandling. Detta tycks vara mer påtagligt i situationer där en 

redovisningsbyrå utgör en mellanhand. Svanström (ibidem), presenterar även ett säkerställt 

samband där benägenheten att efterfråga revision tilltager i det fall revisorn tidigare varit 

flitigt använd i rådgivningsfrågor. Författaren ser logiken i dessa samband då de båda 

bygger på nyckelordet närhet. Båda företeelser innebär indirekt att sannolikheten att 

revision efterfrågas ökar då relationen till klienten blir närmare och starkare. Frågan kring 

vad en revisor skall och inte skall ägna sig åt har däremot inneburit att sådan rådgivning 
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inte varit ett självklart agerande för samtliga byråer, med hänsyn till de hårda regler kring 

revisorns oberoende vilka i dagsläget är bindande. Detta kan vara en förklaring till att 

klienter inte efterfrågar revision vid ett slopande. 

 

När det gäller vilka andra faktorer som kan tänkas påverka behovet av revision är bilden 

mellan respondenterna tämligen splittrad då flera olika faktorer omnämns. En del 

respondenter menar exempelvis att revisorns eget agerande och hur väl samarbetet med 

klienten företer sig är avgörande. Detta ser även författaren likt en självklarhet, då en god 

relation i sig med största sannolikhet innebär att samarbetet fungerat bra för båda parter. 

Det förekommer dock en skillnad mellan byråerna gällande huruvida det förs någon 

löpande dialog kring förändringar på revisionsområdet med klienterna. En del uppger att 

det aktivt förs en dialog medan andra anser att sådant endast är onödigt eller att det innebär 

att gå händelser i förväg. Det som är gemensamt för respondenternas svar är att ingen klient 

uttryckt något ingående önskemål om att frångå revision. Författaren anser att URR: s 

förslag är så pass relevant att en dialog förslagsvis bör föras, eftersom det visar att ett 

intresse för klientens verksamhet finns. Att på ett likgiltigt sätt bemöta förfarandet torde 

endast få effekten av att klienterna vänder sig till de aktörer vilka på ett mer aktivt sätt 

intresserar sig för deras verksamheter. 

 

De olika respondenterna har dock en rad olika argument till varför revision är av stor vikt 

för företagen och är i sin helhet baserade på viken klient som vederbörande talar med. En 

del väljer att hänvisa till att eventuella kostnadsbesparingarna inte är tillräckligt höga för att 

motivera ett bortval av revision. Andra argument är mer analogiska, där revisionens 

innebörd förklaras genom att likställa momentet med exempelvis en hälsokontroll eller en 

livförsäkring. Författaren ställer sig starkt positiv till argument vilka är deskriptiva i sin 

natur. Enligt vad som kunnat beskådas i teorin och genom intervjuerna är nämligen 

revisionens största nackdel att dennes nytta inte synliggörs. Genom att associera momentet 

till något mer handfast eller att pedagogiskt motivera varför tjänstens värde överstiger 

arvodeskostnaden torde klientens förståelse för revisionen och därmed benägenheten att 

efterfråga denna öka. Andra argument innefattar att påvisa vikten av kvalitetssäkrade 

räkenskaper eller att få klienterna att fundera kring hur de skulle förvänta sig att någon av 

deras egna leverantörer skulle agera.  

 

En del svarande uppger att krav från omgivningen kan påverka denna benägenhet. Inom 

litteratur, delbetänkandet och i en del uppsatser diskuteras frågan kring huruvida externa 

intressenter kan påverka företagens efterfrågan av revisionstjänster. Här framkommer dock 

ingen enhetlig bild av huruvida så antas bli fallet. Då det nämns att det i en del fall kan 

förekomma krav från exempelvis kreditgivare är detta inget vilket får gensvar i samtliga 

källor. Författaren upplever även det svårt att avgöra huruvida den externa pressen på 

företagen blir omfattande eller ej. Det torde vara rimligt att någon form av krav bör uppstå 

och detta främst i situationer där företaget är skuldsatt eller efterfrågar krediter. Däremot är 

författaren av den uppfattningen att alternativa garantier bör förekomma i en minst lika stor 

omfattning. Avgörande borde vara historiken och tillförlitligheten mellan de agerande 

parterna. 

 

Även om Svanström (ibidem) inte ser en utveckling där externa parter kan ställa krav som 

främmande påpekas även att revisorerna själva aktivt bör framhäva argument till varför 

revision är till nytta. Detta är något vilket författaren ser likt högst relevant med hänsyn till 

osäkerheten kring huruvida så blir fallet eller ej, samtidigt som det kan anses leda till 

passivitet.  
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Inom den referensram vilken författaren framtagit råder heller inga tvivel om att 

benägenheten att efterfråga revision ökar i takt med företagens storlek. Bilden är i stort sett 

densamma bland respondenterna, då det även finns en nästintill gemensam uppfattning i att 

benägenheten att efterfråga revision ökar i takt med företagets storlek. Detta motiveras med 

att antalet intressenter blir fler samtidigt som klienten antas se ett större värde av 

granskningen. Danielsson är dock av uppfattningen att förhållandet torde vara det motsatta, 

eftersom att mindre företag vilka ofta har låg kompetens kring ekonomiska frågor har ett 

större behov av utomstående hjälp och granskning. Även om det finns en logik i att 

resonera i båda riktningar ser författaren det som viktigt att revisorerna har insikt i den 

fastställda benägenheten bland klienterna, vilket överlag varit fallet. 

 

Det finns bland respondenterna ingen oro gällande att konkurrensen mellan revisorer skulle 

tilltaga efter slopandet, vilket aktörerna menar till stor del kan bero på den traditionella 

obenägenheten att byta revisor. Författaren vill däremot påpeka att konkurrensen med 

största sannolikhet kommer att tilltaga. Detta beror främst inte på medvetna åtgärder utan 

snarare på det faktum att antalet revisionsuppdrag lär minska.  

 

Det är dock främst två förändringar vilka av både författaren och respondenterna upplevs 

som mest aktuella för bolag vilka själva sköter den löpande redovisningen. Dessa består av 

att revisionen frångås eller att en lättare form av granskning efterfrågas. I URR: s 

delbetänkande framhävs ett alternativ, så kallad assurance, vilket kan komma att efterfrågas 

i stor utsträckning i bolag vilka själva behandlar räkenskaperna och upprättar 

årsredovisningen. I de studerade uppsatserna nämns även att andra former av garantier, 

exempelvis avtal eller lättare granskning, kan ersätta dagens revisionsuppdrag. 

Medvetenheten kring att dessa tjänster kan komma att bli aktuella är hög bland de 

intervjuade revisorerna, även om det i dagsläget inte finns någon klarhet i hur en sådan 

tjänst skulle kunna se ut. Författaren hade gärna önskat att någon respondent kunnat 

presentera ett mer detaljerat förslag kring hur en sådan tjänst skulle kunna gestalta sig, 

vilket tyvärr ej skett. 

 

På längre sikt bedöms även efterfrågan av frivillig revision minska efter hand som tiden 

går, vilket innebär en stramare marknad för aktörerna. Att handla i god tid bör enligt 

författaren därför ses som oerhört betydande. Denna effekt baseras på vad som väntas ske i 

Danmark, där endast en marginell grupp av de undantagna företagen valt bort revision. 

Under de kommande åren väntas dock denna skara växa, medan tillväxten till stor del beror 

på huruvida bilden av kostnaden för tjänsten upplevs högre än nyttan. I Storbritannien har 

effekterna varit det motsatta, även om formerna för förändringarna varit annorlunda än vad 

de var i Danmark och vad de väntas bli i Sverige. Här utnyttjar en klar majoritet av de 

undantagna bolagen möjligheten att frångå revision, samtidigt som benägenheten till detta 

avtager i takt med bolagets storlek. 

 

I Svanströms (ibidem) avhandling framkommer en ytterligare distinktion mellan olika 

företags benägenhet till att efterfråga revision, nämligen den geografiska placeringen. 

Författaren har inte kunnat ta del av avhandlingens resultat i sin helhet och kan därför ej 

uttala sig kring i vilken utsträckning förfaranden i Borås Stad skiljer sig från dem på 

riksnivå. Att det kan finnas en distinktion har emellertid beaktas. 
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6.2 Strategiska beslut och hotbilden utifrån 

 

I URR: s delbetänkande framgår det tydligt att konkurrensen om revisionsuppdragen bör 

tilltaga eftersom det ej förväntas råda jämvikt mellan efterfrågan av tjänsten och antalet 

revisorer. Med hänsyn till denna ojämnvikt framgår det även av uppsatserna att en högst 

trolig effekt av förändringarna blir att revisionsarvodena sänks, vilket revisorerna 

förslagsvis bör vara uppmärksamma på. Även författaren ser detta likt en trolig utveckling. 

Ur intervjuerna har det framkommit att konkurrensen mellan revisionsbyråerna inte väntas 

tilltaga efter lagförändringarna. En del svaranden förväntar sig dock att revisionsarvodena 

kommer att sänkas med hänsyn till att uppdragen blir mindre. 

 

En synpunkt vilken författaren anser vara oroväckande är att ingen av de intervjuade 

respondenterna uppger att det i dagsläget finns någon utarbetad policy eller strategi från 

byrån i syfte att hantera förändringarna. Att finna ett pris vilket ligger i rimlig proportion 

till vilken typ av granskning eller annan tjänst vilken klienten kan efterfråga är enligt teorin 

av central betydelse. Detta kan även tänkas påverka klientens benägenhet att vara 

intresserad av ett fortsatt samarbete i det stora hela. En positiv egenskap för mindre 

byråerna är att de innehar hög flexibilitet, vilket kan möjliggöra snabbare omställningar.   

 

Den mest märkbara åtgärden från omgivningen uppges av samtliga byråer vara de större 

byråernas marknadsföringsåtgärder, reklamkampanjer och uppköp av andra aktörer på den 

framtida marknaden. Detta förklaras genom vissa respondenter genom att de större 

byråerna har en mer expansiv agenda medan de mindre endast ämnar bibehålla de klienter 

som finns. En sådan tes borde rimligtvis kunna vara giltig då det bakomliggande syftet vid 

marknadsföringsåtgärder kan anses vara att väcka ett externt intresse. De mindre byråerna 

ser till skillnad från de större byråerna inte marknadsföring likt ett konkurrensalternativ. 

Istället sägs den personliga kontakten prioriteras, vilken enligt respondenterna i dessa 

byråer i många fall kan utebli i en kontakt med en större byrå. Frågan vilken författaren 

ställer sig är huruvida detta är tillräckligt. Att endast tänka defensivt på en marknad vilken 

krymper kan innebära problem.  

 

I uppsatserna framhävs även ett återkommande mantra gällande de mindre 

revisionsbyråerna, vilka förmodas vara de stora förlorarna efter förändringarna genomförts. 

Som nämnt baseras detta, närmst unisona, antagande på dessas begränsade tjänsteutbud. 

Utifrån respondenternas svar har författaren dock kunnat utläsa att detta är en åsikt vilken 

de mindre byråerna själva inte innehaver. Detta kan märkas då det råder skilda meningar 

gällande huruvida de större byråerna besitter utbudsfördelar eller ej. De större byråerna 

hänvisar till att de har hela avdelningar av expertis, något som mindre byråer aldrig kan 

uppnå. Samtidigt hävdar de mindre aktörerna att stora avdelningar endast gör de större 

byråerna osmidiga och begränsade till sina egna organisationer. Respondenterna i de 

mindre byråerna förklarar detta genom att sådan expertis alltid kan anlitas externt. Detta är 

även motivet till varför mindre byråer kan ta ut lägre arvoden och vara mer 

konkurrenskraftiga, samtidigt som de större byråerna anser att det lägre priset beror på att 

tjänsten är sämre. Denna delade verklighetsbild föranleder att såväl de mindre som de 

större byråerna ser varandra som förlorarna vid slopandet. Författaren anser att en viktig 

aspekt kring frågeställningen bör vara hur framtidens behov ser ut. I den bakomliggande 

teorin har det sagts att klienterna framöver kommer att efterfråga helhetslösningar i större 

utsträckning, vilket erfordrar att aktörernas utbud kan motsvara detta. 
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I huvudsak är dock såväl stora som mindre byråer överrens om att den avgörande faktorn 

för om en klient anlitar en stor eller liten byrå själva revisorn och om företaget är nöjda 

med denne eller ej. Dock ser några respondenter att det kan finnas en risk att 

revisionskompetensen koncentreras till de större byråerna där det finns garanterade 

revisionsuppdrag. På sikt kan därför mindre byråer väntas bli renodlade 

redovisningsbyråer. Detta ställer sig dock inte de mindre byråerna negativa till. Svanström 

(ibidem) ser heller inte en utveckling där de mindre aktörerna enbart arbetar med 

redovisning likt främmande. Det bakomliggande motivet till detta är den tidigare hypotesen 

kring kompetenscentreringen samt att vederbörande lyckats fastställa att de klienter vilka 

anlitar en av de fyra större byråerna i större utsträckning väntas efterfråga frivillig revision. 

 

Samtidigt anser utredningen att revisorerna måste poängtera vikten av frivillig revision för 

klienterna och behålla revisionsuppdrag om verksamheten skall kunna förbli lönsam. De 

aktörer vilka inte kan hantera dessa två aspekter förmodas få svårt att fortsättningsvis 

bedriva verksamhet och väntas därför lämna marknaden. I de behandlade uppsatserna 

framkommer även samma slutsatser, även om tonen är aningen mildare.  

 

6.3 Konkurrensen med redovisningsbyråer 

URR ser revisorernas konkurrens med redovisningsbyråerna likt självklar och tvingande 

snarare än att det skulle handla om ett aktivt val. Anledningen till detta är att de minskade 

revisionsuppdragen leder till ett överskott på revisorer, vilket föranleder att dessa breddar 

sitt utbud. Även respondenterna räknar med att den stora konkurrensskillnaden väntas 

uppstå mellan revisionsbyråer och redovisningsbyråer. På denna marknad antar 

respondenterna att priserna kan tänkas bli väsentligt mindre, då antalet aktörer tilltager.  

 

Företag vilka anlitar och ännu mer de som har starka kopplingar till sina redovisningsbyråer 

bedöms av de svarande vara de svåraste klienterna att behålla inför ett slopande av 

revisionsplikten. En del mindre byråer menar att de har en fördel i ett sådant läge eftersom 

närheten är större mellan dem och deras klienter än mellan klienter och större byråer, där 

det ibland kan finnas andra medarbetare mellan revisorn och företaget. Detta tillbakavisas i 

det stora hela av revisorerna från de större byråerna. I denna fråga är författaren tämligen 

kluven. Å ena sidan torde det vara befogat att antaga att närheten till klienterna kan vara 

större i mindre revisionsbyråer. Problemet, vilket tidigare uppdagats, är att en mindre aktör 

i alla lägen inte själv kan erbjuda alla de tjänster vilka efterfrågas. 

 

Inför konkurrensen med redovisningsbyråer diskuterar respondenterna vilka 

konkurrensfördelar respektive aktör kan ha i en situation där en klient väljer mellan dem. 

Det råder stor konsensus gällande revisorernas framträdande förmågor, då 

kompetenskraven och den långa erfarenheten framhävs. Det nämns även att revisorer 

innehar ett kritiskt tankesätt vilket gör att de ofta uppdagar aspekter kring verksamhetens 

drift vilket redovisningskonsulterna inte gör. Åtgärdsmässigt är det på detta område som 

författaren kunnat se att revisorerna agerat mest handlingskraftigt. Detta har kunnat ses 

genom att de större, men även de mindre byråerna efter förmåga, rekryterar 

redovisningsmedarbetare eller utökar sin kompetens på området. När det gäller 

redovisningskonsulternas konkurrensfördelar har revisorerna det svårare att peka ut dessa. 

Ett lägre pris är det mest förekommande svaret, medan en del nämner att 

redovisningskonsulterna träffar företagsledarna oftare och därmed har en närmare relation 

till företaget. Enligt de teoretiska källorna gäller det därför att revisorerna är 

uppmärksamma på att redovisningskonsulterna ofta har en större närhet till klienterna 
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samtidigt som deras förståelse för verksamheten kan vara mycket stor. Dessa egenskaper 

kan innebära att redovisningsbyråerna i större utsträckning har möjlighet att genom en 

dialog anpassa tjänsterna efter klienternas enskilda behov. De mindre revisionsbyråerna 

förmodas dock inte drabbas av detta i samma utsträckning då den personliga kontakten 

mellan dem och klienterna anses vara större.   

 

Den ovanstående skildringen vittnar om att den stora skillnaden vid den kommande 

konkurrensen är fyra faktorer, aktörens pris, kvalitet, närhet och tjänsteutbud. Dessa fyra 

egenskaper har varit återkommande och fördelar sig olika bland aktörerna. 

 

Aktör Prisnivå Kvalitet Närhet Utbud 

Stor revisionsbyrå Hög Hög Låg Stort 

Liten revisionsbyrå Medel Medel Medel Lågt 

Redovisningsbyrå Låg Låg Stor Lågt 

 

Figur 6.3.1 Styrkor och svagheter hos olika aktörer, egen konstruktion 

 

Denna uppdelning påvisar både de konkurrensfördelar de generellt tycks inneha samt 

indirekt vilka svagheter som förslagsvis bör åtgärdas. För de större revisionsbyråerna är 

vikten stor att minimera den distans vilken tycks förekomma till en många klienter. De 

mindre revisionsbyråerna är bra på detta, men saknar generellt de större byråernas utbud. 

Även om detta är naturligt löper dessa aktörer stora risker om inte utbudet stärks till att 

tillmötesgå det framtida behovet. För redovisningsbyråerna är det istället kompetensen och 

kvaliteten vilka är de svaga aspekterna. Övriga aktörer bör därför vara förberedda på att 

detta åtgärdas. 

 

Samtliga respondenter uppger att det i alla lägen inte är självklart att företagsledningen och 

ägarna ser effekten av revisorernas arbete. Detta kan uppstå som en följd av att revisorer 

ofta inte rapporterar samtliga fel till företaget, utan att detta istället tas med 

redovisningskonsulter. Detta kan få effekter för klientens eventuella beslut kring huruvida 

revisionsbyrån eller redovisningsbyrån skall anlitas i en valsituation. En del svaranden, 

främst de mindre byråerna, uppger att de framöver skall påbättra detta medan övriga inte 

ser detta likt en nödvändig eller relevant åtgärd. Även om situationen i dagsläget inte är 

fullständigt klargjord bör revisorerna enligt den behandlade teorin ändock framhäva sin 

kompetens och utnyttja redovisningskonsulternas rädsla och mindre förståelse. Författaren 

anser detta vara rimligt eftersom det gör klientens bild av arbetet mer sanningsenligt. 

Vidare torde det inte vara praktiskt svårt såvida relationen till revisorn är god.  

 

I de studerade uppsatserna framgår tydligt att revisorerna måste bemöta förändringarna med 

stort allvar. Att klienterna väljer en annan tjänst än revision kan både innebära vinster och 

förluster, beroende på hur problematiken hanteras. Det uppges att revisorerna löper stora 

risker om de på ett arrogant sätt åsidosätter riskerna och tar för givet att de inte kommer att 

mista klienter. När författaren samtalat kring förändringarna är revisorerna överlag mycket 

positiva till framtiden. Detta sammanfaller väl med vad som kunnat uppdagas i teorin, 

under förutsättning att det finns en god förberedelse. I en del fall kan dock attityden till 

skeendet anses vara alltför självsäker. Det senare har enligt författaren varit något vilket 

kunnat urskiljas vid två av de tre intervjuer vilka genomförts med företrädare från de större 

byråerna, medan ingen av de mindre aktörerna visat exempel på detta. 
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7 Slutsatser 
I det avslutande avsnittet besvarar författaren den övergripande problemfrågeställningen, 

vilken var; ”Hur är revisorsprofessionen förberedd för en anpassning till en framtid utan 

revisionsplikt i mindre aktiebolag?”. Vidare föreslås även fortsatta forskningsämnen. 

 

Genom studiens genomförande har författaren kunnat se såväl stora likheter som ett 

påtagligt antal skillnader inom revisorsprofessionen när det gäller dennes förberedelser 

inför slopandet av revisionsplikten. Detta medför att det i en del hänseenden funnits en 

svårighet i att uttala sig kring professionens förberedelser i sin helhet. Författaren har därför 

sett det lämpligt att dra en skiljelinje mellan mindre och större revisionsbyråer i vissa 

frågor. 

 

Inom professionen som helhet har det dock framkommit en hel del gemensamma 

karaktärsdrag. Exempelvis har innehållet av URR: s förslag varit förvånande för de flesta 

revisorer. Skepsisen mot att förslaget blir verklighet är ett annat. I de flesta fall förekommer 

en god klientdialog och det finns heller ingen svårighet till att argumentera för revision.  

 

En påtaglig effekt av slopandet kan vara att den revision vilken genomförs i dagsläget över 

tiden kommer att förändras till att i framtiden vara fullständigt företagsanpassad. Detta 

innebär att behovet av rena revisionstjänster kan komma att minska dramatiskt. Dock 

upplevs inte fortsatt revision i företagen vara något självändamål i sig. 

Revisorsprofessionen kan anses vara högt benägen att erbjuda andra tjänster, såvida det 

återspeglas av klienternas behov.  

 

När det gäller utbudet har de större aktörerna ett betydande försprång eftersom de varit 

handlingskraftiga när det gäller offensiva åtgärder, exempelvis genom marknadsföring och 

uppköp. De större byråernas största problem är att de inte betraktar förändringarna likt ett 

hot. I stor utsträckning kan de anse sig själva likt osårbara. Det finns dock ett stort hot i 

situationer där klienterna anlitar en extern redovisningsbyrå. I ett sådant läge kan den 

självsäkra inställningen innebära ett problem, eftersom klienter i stor utsträckning 

efterfrågar ett personligt samarbete och ett rimligt pris. De större byråerna måste därför bli 

betydligt bättre på att vårda sina relationer och att motivera sina högre priser. Kan 

klienterna inte se fördelarna med att välja en större byrå kommer de heller inte göra detta. 

 

Bland de mindre aktörerna är ett defensivt handlade en norm. Här påtalas vikten av den 

nära relationen till klienterna. Medan denna inställning är sund uppstår ett annat problem, 

nämligen utbudet. I en konkurrenssituation med en redovisningsbyrå kan nämligen klienten 

välja aktör beroende på huruvida de kan erbjuda en lösning vilken inte enbart är 

behovsanpassad utan även heltäckande. Med detta står de flesta mindre revisionsbyråer 

inför ett svårt vägskäl. Det är centralt att klienternas önskemål karläggs i syfte att kunna 

anpassa utbudet efter dessa då samtliga tjänster kan vara svåra att leverera. 

 

Såväl mindre som större byråer har både styrkor och aspekter de förslagsvis bör åtgärda i 

syfte att se en framtida tillfredställande utveckling. Det vilket kan oroa författaren, även om 

förslagets färskhet beaktas, är att inga ingående planer eller strategier förekommer. Det 

gäller nämligen för byråerna att omsätta dessa starka sidor till handling utefter klienternas 

behov. Sammanfattningsvis kan det därför sägas att revisorsprofessionens förberedelse 

inför förändringarna är tämligen god, även om det finns en hel del att förbättra.  
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Förslag till fortsatt forskning 

 

Denna studies undersökningsområde har varit tidsbegränsat i den meningen att en 

förändringsfas undersökts och en del av följande förslag är därför påverkade av detta 

faktum. 

 

Underlaget för genomförandet av denna studie har varit relativt begränsat. Detta beror på 

utomstående aspekter, exempelvis tidsåtgång och det geografiska området, vilka legat 

utanför författarens kontroll. Ett förslag till fortsatt forskning är därför att genomföra fler 

liknande studier i syfte att fastställa eller förkasta de av författaren uppnådda 

konklusionerna. Baserat på vad Tobias Svanström kunnat fastställa, nämligen att skillnader 

kan uppstå mellan regioner, skulle det vara intressant om en sådan studie genomfördes i en 

annan del av landet. 

 

Några vilka varit starkt kopplade till studiens genomförande men som ej tillfrågats närmare 

är redovisningsbyråer och deras konsulter. Det vore enligt författaren intressant att i en 

undersökning belysa hur förberedelserna ser ut bland dessa aktörer. 

 

Ett annat alternativ är att ett uppföljningsarbete genomförs, där forskaren några år efter 

lagförändringen gör en tillbakablick i syfte att studera hur fenomenet hanterades i 

förhållande till de rådande förutsättningarna. 
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Bilaga 1 – Övergripande intervjuguide 
 

 I vilken utsträckning ser ni att mindre aktiebolag kommer att välja/välja bort fortsatt 

frivillig revision? 

 

 Vilken typ av företag anlitar er primärt? 

 

 Vad anser ni vara fördelarna med att fortsätta anlita en revisor trots att detta inte är 

nödvändigt? 

 

 Har ni någon uppfattning kring hur andra byråer kommer hantera slopandet av 

revisionsplikten? 
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 I vilken utsträckning betraktar ni dagens redovisningskonsulter och byråer som 

framtida konkurrenter?  

 

 Kommer ni att förändra ert tjänsteutbud och i så fall mot vilken riktning? 

 

 Vilka andra negativa effekter kan förändringen få för er? 

 

 Vilka positiva effekter ser ni att förändringen kan få för er? 



 

 

 
 
 
 
 
 
Högskolan i Borås är en modern högskola mitt i city. Vi bedriver utbildningar inom ekonomi och 
informatik, biblioteks- och informationsvetenskap, mode och textil, beteendevetenskap och 
lärarutbildning, teknik samt vårdvetenskap. 

 
På institutionen för data- och affärsvetenskap (IDA) har vi tagit fasta på studenternas framtida behov. 
Därför har vi skapat utbildningar där anställningsbarhet är ett nyckelord. Ämnesintegration, helhet och 
sammanhang är andra viktiga begrepp. På institutionen råder en närhet, såväl mellan studenter och lärare 
som mellan företag och utbildning. 
 
Våra ekonomiutbildningar ger studenterna möjlighet att lära sig mer om olika företag och förvaltningar 
och hur styrning och organisering av dessa verksamheter sker. De får även lära sig om samhällsutveckling 
och om organisationers anpassning till omvärlden. De får möjlighet att förbättra sin förmåga att analysera, 
utveckla och styra verksamheter, oavsett om de vill ägna sig åt revision, administration eller 
marknadsföring. Bland våra IT-utbildningar finns alltid något för dem som vill designa framtidens IT-
baserade kommunikationslösningar, som vill analysera behov av och krav på organisationers information 
för att designa deras innehållsstrukturer, bedriva integrerad IT- och affärsutveckling, utveckla sin förmåga 
att analysera och designa verksamheter eller inrikta sig mot programmering och utveckling för god IT-
användning i företag och organisationer. 

 
Forskningsverksamheten vid institutionen är såväl professions- som design- och utvecklingsinriktad. 
Den övergripande forskningsprofilen för institutionen är handels- och tjänsteutveckling i vilken kunskaper 
och kompetenser inom såväl informatik som företagsekonomi utgör viktiga grundstenar. Forskningen är 
välrenommerad och fokuserar på inriktningarna affärsdesign och Co-design. Forskningen är också 
professionsorienterad, vilket bland annat tar sig uttryck i att forskningen i många fall bedrivs på 
aktionsforskningsbaserade grunder med företag och offentliga organisationer på lokal, nationell och 
internationell arena. Forskningens design och professionsinriktning manifesteras också i InnovationLab, 
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