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Förord 

 

Uppsatsen är skriven under vårterminen 2010 vid Linneuniversitet i Kalmar. Arbetet utgör 15 

högskolepoäng och tillhör kursen Företagsekonomi D. Vi väljer att behandla “revisionens 

avskaffande” och samarbetar då med Grant Thornton, Deloitte, Öhrlings 

PricewaterhouseCoopers, BDO Nordic, Swedbank och Skatteverket. 

Vi vill tacka samtliga personer som varit ett stöd för vårt uppsatsskrivande och ställt upp i 

samtliga intervjuer. Vi vill även rikta ett speciellt tack till vår handledare Krister Bredmar som 

dirigerat och givit oss den hjälp vi behövt under uppsatsen gång. Opponenterna ska även de ha ett 

stort tack för deras nedlagda tid då de givit oss konstruktiva kommentarer och kritik av vårt 

arbete. 

 

Linnéuniversitetet i Kalmar 

 

 

 

Amir Eshghali                                                    Armend Gegaj 
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Sammanfattning 

 

Datum 2010-05-28 

Författare Amir Eshghali, Armend Gegaj 

Handledare Krister Bredmar 

Utbildning Ekonomprogrammet 

Kurs  Företagsekonomi D    

Inledning När det nya lagförslaget träder ikraft kommer med stor sannolikhet, 

flertal olika aktörer att beröras. Vi har valt att fokusera oss på hur 

revisionsbyråerna blir påverkade av det nya lagförslaget samt hur 

revisionsbolagen förbereder sig för de eventuella förändringar som 

avskaffandet kan tänkas föra med sig. Hur stora förändringarna 

kommer att bli i framtiden är svårt att förutse då man inte vet i vilken 

omfattning frivillig revision kommer att efterfrågas av de små bolagen.

    

Problemformulering  Vilka effekter kan ett avskaffande av revisionsplikten få för 

revisionsbyråerna? 

Vilka strategiska val väljer byråerna att göra inför ett avskaffande av 

revisionsplikten och hur kan man utifrån dessa bevisa revisionens 

nytta? 

 

Hur kommer lagförändringen att påverka arbetsmetoderna för 

Skatteverket och kreditgivarna?  

 

Syfte Syftet med vår D-uppsats är att undersöka vilka konsekvenser ett 

avskaffande av revisionsplikt kan medföra för revisionsbyråerna, samt 

beskriva hur revisionsbolagen förbereder sig inför de framtida 

förändringarna. 

Metod I vår uppsats har vi valt att nyttja metoder så som intervjuer samt 

litteraturstudier. Respektive metodval har tagits fram utifrån det 

ämnesval vi har valt att beröra. Med utgångspunkt i ämnet 

"revisionspliktens avskaffande" valde vi att inte skriva utifrån det 

uppenbara utan att mer konkretisera det bakomliggande problemet 

som ligger till grund till avskaffandet av revision sett utifrån de olika 

aktörernas perspektiv. 
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1. Inledning 
___________________________________________________________________________ 

Uppsatsens första kapitel behandlar en bakgrundsbeskrivning samt en problemformulering, 

vilket resulterar till vår problemställning. Vi framlägger även uppsatsens forskningsfrågor och 

syftet med denna studie. Därefter introducerar vi en avgränsning, disposition och en 

sammanfattning av förkortningar och förklaringar för att underlätta förståelsen.  

___________________________________________________________________________        

1.1 Bakgrundsbeskrivning  

Kravet att samtliga aktiebolag i Sverige skulle tillämpa kvalificerad revision (revisionsplikt) 

infördes 1 januari år 1983. Kvalificerade revisorer var godkända revisorer och auktoriserade 

revisorer. Enligt lag är alla aktiebolag skyldiga att ha en revisor (SOU 2008:32). Detta främst för 

att motverka den ekonomiska brottsligheten i Sverige. Revisionspliktens vara eller icke vara har 

varit ett väldigt aktuellt samtalsämne som diskuterats vid upprepande tillfällen från småföretagare 

upp till regeringsnivå. Det var på uppdrag från regeringen som Bo Svensson, tidigare 

justitieminister, fick framlägga ett delbetänkande betitlat ”Avskaffande av revisionsplikten för 

små företag” (Regeringskansliet). Enligt det gamla förslaget skulle 97 procent av de svenska 

företagen inte omfattas av revisionsplikten. Avskaffandet innefattar även att de små företagen 

själva får bestämma vilka redovisnings- och revisionstjänster de vill bruka. Svensson 

understryker däremot att det är sannolikt att många företag frivilligt kommer att välja revision, 

detta ska i sin tur enligt utredningen minska de påföljder som avskaffandet av revisionsplikten 

kan få. Nuvarande Justitieminister Beatrice Ask styrker detta påstående och menar att många 

bolag säkerligen kommer även i fortsättningen välja att ha kvar sin revisor, eftersom det ofta ger 

bolaget ett mervärde utöver själva granskningen. (driva eget, 2010). Enligt 

Ekonomistyrningsverkets remissvar har dock utredaren inte övertygat i sitt resonemang om att 

frivillig revision kommer att efterfrågas i så stor utsträckning att ett avskaffande av 

revisionsplikten inte kan tänkas få betydelsefulla påföljder i samhället. (SOU 2008:32) 

Däremot skulle de resterande tre procenten som består av större företag, börsnoterade samt 

finansbolag att ha kvar sin revisionsplikt. Det tidigare kravet var följande på klassificeringen av 



8 

 

mindre företag: ”Alla aktiebolag, som under de senaste två räkenskapsåren, inte fullgör mer än ett 

av nedanstående villkor kommer att undantas revisionsplikt” (Regeringskansliet). 

 En redovisad nettoomsättning på mer än 83 miljoner kronor. 

 En redovisad balansomslutning på mer än 41,5 miljoner kronor. 

 Ett medelantal anställda på mer än 50 stycken. (SOU 2008:32) 

Utredningen gav ett förslag att den nya lagförändringen skulle träda i kraft den 1 juli 2010. 

Förändringen skulle tillämpas i praktiken för de räkenskapsår som börjar snarast efter den 30 juni 

2010. (SOU 2008:32) 

Det nya förslaget säger däremot att lagförändringen inte ska träda i kraft förrän den 1 november. 

Det innebär att bolag som börjar ett nytt räkenskapsår den 1 juli eller den 1 september i år inte 

kan avstå revision förrän nästkommande år. Däremot kan de bolag som har kalenderår avstå 

revision från och med 2011.  

För två år sedan skulle 97 procent av samtliga bolag i Sverige ha möjlighet att slopa sin revision. 

Sedan dess har man varit oense i regeringen och nya förslag har tillkommit. Nu blir det i stället 

72 procent av samtliga bolag som kan avstå revision, vilket är 250 000 stycken bolag. Det nya 

lagförslaget har även förändrat utgången på de bolag som har möjlighet att slopa revision.  

För att kunna avstå revision krävs nu att två av dessa följande punkter är uppfyllda: 

 Bolaget ska ha mindre än tre anställda 

 Omsättningen, alltså den totala försäljningen, ska ligga under 3 miljoner 

 Balansomslutningen, alltså tillgångar minus skulder, ska ligga under 1,5 miljoner (driva 

eget, 2010) 

Ekonomistyrningsverket (ESV) indikerar i sitt remissvar som man gjort till justitiedepartementet 

år 2008 att avskaffandet av revisionsplikten kommer att innebära kostnader för staten. ESV anser 

att flera statliga verksamheter kommer att behöva ytterligare resurser vid ett avskaffande av 

revisionsplikten för små företag. Skatteverket, Finansinspektionen, Ekobrottsmyndigheterna och 
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Bolagsverket är några utav de myndigheter som man antar kommer få en större arbetsbelastning i 

och med avskaffandet. (SOU 2008:32) 

Skatteverket ska enligt förslaget kunna genomföra en allmän kontroll av företagens bokföring 

och annan räkenskapsinformation. En sådan typ av kontroll kommer troligtvis kräva en hel del 

resurser vilket innebär ökade kostnader. När revisionsplikten avskaffas för små företag finns 

också risken för att större skattefel begås.  Ekobrottsmyndigheten och Finansinspektionen kan 

även de tänkas få en ökad arbetsbelastning på grund av revisionspliktens avskaffande, detta 

mycket för att revisorn idag har anmälningsplikt vid brottsmisstanke. (ibid)  

Vidare kommer Bolagsverket arbetsbelastning att öka bland annat i form av att man kommer 

behöva kontrollera att de årsredovisningar som lämnas in är upprättade enligt regelverk som 

gäller. Detta innebär att Bolagsverket kommer att ta över en del av det arbete som revisorerna 

utför idag och att fler resurser måste läggas på detta samtidigt som revisionsbyråerna förlorar 

ytterligare tjänster. (ibid) 

1.2 Problemdiskussion och problemformulering 

När det nya lagförslaget träder ikraft kommer med stor sannolikhet, flertal olika aktörer att bli 

drabbade. Vi har valt att fokusera oss på hur revisionsbyråerna blir drabbade av det nya 

lagförslaget samt hur revisionsbolagen förbereder sig för de eventuella förändringar som 

avskaffandet kan tänkas föra med sig. Dock behöver vi göra intervjuer med andra intressenter så 

som banker, Skatteverket samt mindre aktiebolag för att få en helhetsuppfattning.  Hur stora 

förändringarna kommer att bli i framtiden är svårt att förutse då man inte vet i vilken omfattning 

frivillig revision kommer att efterfrågas av de små bolagen. Många EU-länder har aldrig haft en 

revisionsplikt och i de länder där de har funnits har man avskaffat den med undantag från Sverige 

och Malta. (SOU 2008:32) Man kan därför genom att studera tiden efter lagens ikraftträdande i 

exempelvis Danmark för revisionsbyråer dra paralleller och göra olika tolkningar om vilken 

inverkan och vilka konsekvenser detta skulle kunna få i Sverige, dock väljer vi att inte dra sådana 

paralleller utan vi fokuserar oss på vad vi får för uppfattning utifrån våra intervjuer. Enligt FAR 

SRS måste moderbolaget i danska koncerner, oavsett hur stor koncernen är, revideras. 

Holdingbolag och näringsdrivande fonder kan inte heller välja bort revision. En kompromiss har 

skett utav lagförslaget som lades fram inför Folketinget. Man har gjort en så kallad ”opt-out” 
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lösning, som innebär att bolagen nu aktivt måste välja att inte ha revision om de vill använda sig 

utav revisionspliktens avskaffande. De företag som kan välja bort revision ska ha en viss 

följegång.  

För det första ska ett företag som vill ha möjlighet att välja bort revisionen ta ett beslut om detta 

på ordinarie bolagsstämma, beslutet kan tas med enkel majoritet. Det är dock inte tillåtet att fatta 

ett sådant beslut på en extra ordinär bolagsstämma, detta innebär att danska företag kunde välja 

att avstå revision av sina årsredovisningar för första gången år 2006. De företag som väljer att 

avstå revision ska i sin årsredovisning meddela om att bolagsstämman avstått revision för det 

nästkommande året. Denna upplysning ska för varje år göras på nytt i företagets årsredovisning, 

på så sätt bestyrker man att företagsledningen har som avsikt att avstå från revision av sina 

årsredovisningar. (ibid.) Detta tillvägagångssätt har fört med sig problematik då upplysningen 

som ska göras ofta glöms bort i praktiken, vilket innebär att bolaget ändå behöver revideras av en 

kvalificerad revisor. Ytterligare förändringar som avskaffandet av revisionsplikten i Danmark har 

fört med sig, handlar om att det i årsredovisningen för varje år ska anges att företaget uppehåller 

sig vara inom rätt gränsvärden och att de därmed inte behöver revideras. Skattemyndigheterna 

kräver också att de företag som inte reviderats lämnar upplysningar i sina deklarationer om 

revisorunderstöd. Företagen ska också tala om ifall årsredovisningen innehåller en 

revisorsbekräftelse samt om denna bekräftelse angår revision, räkenskapsassistans eller annat. 

Tilläggsupplysningar och andra förbehåll ska också anges av företaget om det finns sådana samt 

vad dessa hänför sig till i så fall. Sist men inte minst ska företaget tala om ifall 

skatteredovisningen har gjorts med understöd från någon revisor.  

När lagen träde i kraft år 2006 i Danmark valde 6,45 procent av de tänkbara bolagen att slopa 

revisionsplikten. Nästan hälften av dessa bolag sägs ha gjort det via råd från revisorn och resten 

på grund av att man velat spara pengar. Företagen som valt att behålla kvar revisorn menar att 

man behöll revisorn eftersom intressenterna hade detta som krav samt att de inte fann det vara ett 

sätt att spara mycket pengar på. (ibid.)  

Lagförslaget säger oss därför att slopandet av revisionsplikten i Sverige troligtvis kommer 

minska antalet revisionsuppdrag en aning, samtidigt som bokföring -redovisningstjänster kommer 

att efterfrågas i större utsträckning. Detta medför att revisionsbyråer får en ökad konkurrens från 

andra företag med liknande ekonomiska tjänster. För att inte förlora allt för många kunder krävs 
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det att revisionsbyråer anpassar sina tjänster efter de små bolagens behov. Att flera statliga 

verksamheter kommer att behöva ytterligare resurser vid ett avskaffande av revisionsplikten för 

små företag, kan innebära att revisionsbyråernas tjänster minskar då de statliga verksamheterna 

tar över byråernas gamla tjänsteuppdrag.   

Vår huvudfokusering är inriktad mot revisionsbyråer då lagförslaget troligtvis kommer att 

påverkar dessa parter allra mest och därmed är dem de främsta intressenterna till vårt arbete. Vi 

hoppas kunna bidra med intressanta infallsvinklar som revisionsbyråerna kan använda i sitt 

eventuella framtida förändringsarbete. Utöver vår vilja att berika byråerna finner vi även 

intressenter inom akademiska skolverket. När lagförslaget realiseras kommer arbetsmarknaden 

att påverkas och med det även utbildningen som anpassas efter arbetsmarknaden. Därför blir vår 

nästa intressentgrupp kursansvariga och utbildningsansvariga inom ämnet revision och 

redovisning. Precis som vi i viljan av att bli framtida revisorer kommer att bli påverkade utav 

revisionspliktens avskaffande, kommer troligtvis andra studenter att vara en stor intressentgrupp 

då en förändring sker i yrkets framtida utveckling. 

 

1.3 Forskningsfrågor 

 Vilka effekter kan ett avskaffande av revisionsplikten få för revisionsbyråerna? 

 

 Vilka strategiska val väljer byråerna att göra inför ett avskaffande av revisionsplikten och 

hur kan man utifrån dessa bevisa revisionens nytta? 

 

 Hur kommer lagförändringen att påverka arbetsmetoderna för Skatteverket och 

kreditgivarna?  

1.4 Syfte 

Syftet med vår uppsats är att undersöka vilka konsekvenser ett avskaffande av revisionsplikten 

kan medföra för revisionsbyråerna, samt beskriva hur revisionsbolagen förbereder sig inför de 

framtida förändringarna. Via intervjuer med stora och små revisionsbyråer ska vi framställa vilka 

alternativa tjänster till revision som revisionsbolagen kan erbjuda små företag som väljer bort 

revision. Vi väljer att se på hur de mindre bolagen ser på ett avskaffande av revision, samt hur 
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andra aktörer som exempelvis banker ser på utlåning till små bolag utan extern 

revisionsgranskning.      

1.5 Avgränsningar 

Vi har i vår uppsats valt att granska följderna som revisionsbyråerna kan tänkas drabbas utav då 

ett avskaffande av revision träder ikraft. Till följd av detta valde vi även att titta på de alternativa 

tjänster till revision som revisionsbyråerna kan erbjuda. Då en avgränsning måste ske på grund av 

begränsad tid, valde vi att endast analysera hur revisionspliktens avskaffande påverkar aktörer 

som, revisionsbyråer, banker, mindre lokala bolag i Kalmar samt Skatteverket. 
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1.6 Disposition 

Inledning:  I detta kapitel introducerar vi bakgrunden och     

   problemdiskussionen som leder till våra forskningsfrågor och   

   själva syftet med uppsatsen. Här klargör vi även en avgränsning   

   för vårt ämne och ger er läsare en planläggning samt    

   sammanfattning av förkortningar. 

Metod:  I uppsatsens andra kapitel behandlar vi vårt tillvägagångssätt i   

   vår uppsats för att ernå vårt syfte. Vi klargör för våra val av   

   perspektiv, strategi samt ger en redogörelse för våra metodval.   

   Förutom att framställa vår forskningsprocess ger vi även kritik till   

   vår metod. 

Referensram:  Inom detta kapitel redogör vi för revisionspliktens avskaffande. Vi   

   framställer även vad revision är och hur det funktionerar idag samt   

   går in djupare på riktlinjer och andra viktiga ansatser som finns   

   inom området.  

Empiri: I uppsatsen fjärde kapitel introducerar vi vårt empiriska material. Här 

presenteras resultat från alla intervjuer vi genomfört. Samtliga intervjuer är 

utförda hos stora och mindre revisionsbyråer, Skatteverket, Swedbank 

samt två aktiebolag. 

  

Analys:  I uppsatsens femte kapitel sammanfogar vi ihop referensramen  

   och resultatet av vår empiriska studie genom en analys.   

   Här drar vi analyser utifrån det forskningsdata vi samlat på oss.  

     

Slutsatser:  Inom detta kapitel besvarar vi våra forskningsfrågor och    

   presenterar studiens slutsatser. Vi presenterar också en slutgiltig   

   diskussion samt ger förslag till fortsatt forskning.     
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1.7 Förkortningar och förklaringar 

Här redogör vi förkortningar och förklaringar som brukats i denna uppsats. 

SOU - Statens offentliga utredningar, är namnet på en serie där rapporter och yttranden från 

regeringstillsatta kommittéer offentliggörs.  

FAR SRS - FAR SRS är organisationen för revisions- och rådgivningsbranschen 

ESV - Ekonomistyrningsverket, är en svensk statlig förvaltningsmyndighet, som sorterar under 

finansdepartementet och ansvarar för ekonomisk reglering av statlig verksamhet. 

ISA = International Standards on Auditing 

IFAC = International Federation of Accountants 

RS = Revisionsstandard i Sverige 

ABL = Aktiebolagslagen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://sv.wikipedia.org/wiki/Statlig_utredning
http://sv.wikipedia.org/wiki/Sverige
http://sv.wikipedia.org/wiki/Svenska_staten
http://sv.wikipedia.org/wiki/F%C3%B6rvaltningsmyndighet
http://sv.wikipedia.org/wiki/Finansdepartementet
http://sv.wikipedia.org/wiki/Ekonomi
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2. Metod 

___________________________________________________________________________ 

Uppsatsens andra kapitel behandlar det tillvägagångssätt och de ansatser som brukats för att 

förverkliga uppsatsen. Inom detta kapitel bearbetas även intervjuteknik, val av litteratur, 

informationssökning och grund kring de val som gjorts av metod respektive arbetsformer samt 

löpande kritik till våra metodval. 

___________________________________________________________________________        

2.1 Ämnesval  

Vi har bägge två läst fördjupade kurser i redovisning och revision på Linnéuniversitet i Kalmar. 

Kurserna har varit väldigt intressanta och nyttiga för vår del, vi eftersträvade därav att ta tillfället 

i akt och skriva vår d-uppsats kring ett ämne som berör samtliga av oss med revision och 

redovisningsintresse. Revisionens avskaffande har länge varit ett högaktuellt ämne som har 

debatterats flitigt. Den 25 mars i år beslutade regeringen att revisionsplikten för småaktiebolag 

ska avskaffas. Lagförändringen föreslås träda i kraft den 1 november 2010 och det innebär att 

närmare 72 procent av Sveriges aktiebolag har möjlighet att avveckla sin revisionsplikt. Det här 

är anser vi givetvis är ett beslut som innebär stora förändringar för samhället och inte minst för de 

intressenter som berörs av beslutet. Vi vill därför använda denna möjlighet vi får att skriva 

uppsats till att undersöka vilken inverkan revision har för olika intressenter samt se på hur de 

berörda parterna kommer påverkas när lagförändringen blir till verklighet.    

2.2 Problemformulering 

I en undersökning gäller det att först och främst fundera över vari problemet egentligen finns. 

Problemformuleringen styr sedan val av teoriansats, metoder och material.  (Wallén, 1996) Efter 

att ha valt vårt ämne fortsatte vi med att arbeta fram en tydlig problemformulering som blev en 

vägvisare i vår uppsats.  Problem i vetenskaplig mening behöver inte nödvändigtvis betyda att 

något är problematiskt eller inte fungerar. Det kan istället innebära att man försöker finna insikt 

om ett visst ämne som formulerats så pass tydligt att det kan styra metodvalen och att man i 

efterhand vet om svaret framgått eller ej. (ibid.) När undersökarna bestämt sig för ett ämne, 

vässat på formuleringen och gjort en tydlig frågeställning kan de börja fundera kring hur man ska 
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göra för att få tag på den information som behövs. (Bell, 2000) Många gånger har undersökarna 

ingen tydlig bild över vad de vill studera, istället finns det en hel del lösa idéer kring ämnet och 

problemet. I vårt fall var vi ganska snabba med att utveckla fram tänkta problemformuleringar då 

vi hade lite förkunskap inom revisionsfrågor. Har man en tänkt fråga och minst ett tänkbart svar, 

är det tid nog att börja leta efter information som kan användas för att pröva det svaret. Det 

innebär dock inte att man tar fram massvis med källor och går igenom de endast för att hitta 

något intressant att använda. Viktigt istället är att leta efter tillförlitliga källor vars data gör att 

man kan pröva sin hypotes genom att dessa antingen stödjer eller ännu viktigare, ifrågasätter 

hypotesen, vilket i sin tur gör att man får formulera om eller lämna den helt. Förekommer det en 

deadline, finns det inte alltid tillräckligt med tid att förlita sig på slumpen att finna något 

intressant i efter hand. ”Man måste söka med ett mål för ögat” som det så fint heter (Booth m.fl, 

2003). Vi valde att begränsa våra källor till en hanterbar lista för att lättare kunna arbeta med 

dem. Detta ställningstagande var oerhört viktigt för vårt fortsatta arbete med uppsatsen, i det här 

stadiet hade vi börjat stabilisera en god grund vilket gav en trygghet för oss i vårt skrivande. Vi 

får aldrig glömma hur oerhört enkelt det är att sväva iväg och hamna på olika sidospår som man 

inte hade räknat med från början; två steg framåt och ett steg bakåt är vanligt förekommande i en 

sådan här typ av uppsats, och det är också något vi räknade med för att vara på den säkra sidan.  

2.3 Metodsynsätt 

Det finns tre olika metodsynsätt som vi har möjlighet att utgå ifrån, enligt Arbnor & Bjerke 

(1994) är de tre synsätten, det analytiska synsättet, systemsynsättet samt aktörsynsättet. Det 

analytiska synsättet strävar efter att förklara en objektiv verklighet som vi finner i ett 

orsakssamband. Orsaken är en oberoende faktor och verkan är istället en beroende faktor, 

verkligheten är sedan uppbyggd utifrån delarna. Synsättet byggs upp genom att man tar hänsyn 

till antaganden gjorda av verkligheten, ju fler bevisande orsaker, desto bättre förklaringar. 

Väsentligt för detta synsätt är metoden för hur forskarna ska samla på sig kunskap och hur denne 

ska kunna urskilja mellan vad som är subjektiva sinnesupplevelser och vad som är objektiv fakta 

(Arbnor & Bjerke, 1994). 

I systemsynsättet tros istället verkligheten vara uppbyggd av ämnen som är ömsesidigt beroende 

av varandra och kan därav inte ”summeras”. För att förstå eller möjligtvis förklara ett ämne 
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räcker det inte med att enbart studera självaste ämnet i sig, det måste istället också sättas i sitt 

sammanhang. Då uppbyggnaden av dessa ämnen ger synergieffekter, innebär det att det inte 

endast finns mening i enstaka ämnen. Helheten är mer (eller mindre) än summa av delarna och 

för att förstå sig på en viss situation krävs att den sätts in i ett helhetsperspektiv. Man kan alltså 

inte ta bort faktorer i en systembild hur som helst utan att det påverkar helheten. Till skillnad 

ifrån det analytiska synsättet söker systemsynsättet efter ett finalitetssamband vilket innebär att 

man som forskare strävar efter att förklara någon verkan genom at söka en ändamålsinriktad 

drivkraft (Ibid.). 

Aktörsynsättet skiljer sig från de två andra synsättens antaganden om en objektiv verklighet som 

är oberoende av oss. Istället ställer sig synsättet till antagandet om att verkligheten är en social 

uppbyggnad som inte är oberoende av oss. Verkligheten beskrivs istället bestå av flera olika 

verklighetsbilder, vilka delas av en större eller mindre grupp människor. Centralt i aktörsynsättet 

beskriver skribenterna vara kravet på kreativitet och oförutsägbarhet. Man lägger stor betydelse 

vid interaktionen samt handlingar och förklarar sedan helheten utifrån delarnas kännetecken. 

(Arbnor & Bjerke, 1994). 

Vi valde att använda oss utav det sistnämnda synsättet, då vårt syfte var att studera aktörer inom 

revisionsbranschen, mindre företag, skatteverket samt banker. Aktörsynsättet gav oss möjligheten 

att vara kreativa i vår undersökning samt skapa förståelse för det område vi ville studera. Arbnor 

& Bjerke (1994) menar även att utgångspunkten i aktörsynsättet är hur olika aktörer uppfattar, 

tolkar och agerar i verkligheten samt hur helheten förstås utifrån delarnas kännetecken. Synsättet 

stämmer överrens med vår undersökning väldigt bra då vår studie syftade på att undersöka vad 

olika aktörer hade för uppfattningar om revisionspliktens avskaffande. Synsättet ger därmed oss 

en verklighetsbild som beskrivs utifrån subjektiva meningar.  

2.4 Forskningsansats 

Det finns två olika sätt att dra slutsatser, genom induktion och deduktion. Induktion bygger på 

empiri och deduktion på logik. Kombinerar man ihop dessa, kallas de för hypotetisk-deduktiv 

metod, vilket är positivismens favoritmetod (Thurén, 2007). Den deduktiva metoden är den 

metod som har en mer bestämd form utav de två och är därmed enklare att förklara. Däremot kan 

man fråga sig om den deduktiva metoden används i större utsträckning av den 
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samhällsvetenskapliga forskningen bara för att den är mer logisk än den induktiva.  En mycket 

stor del av det som görs inom samhällsvetenskap har i varje fall inslag av induktion. Som oftast 

verkar det vara kravet på kreativitet som har detta som förutsättning. Vi kan analytiskt skilja 

mellan de två teoretiska angreppssätten, men i många fall kommer vi att finna att det är 

motsättningen mellan de två, eller i kombination av dem, som ny och spännande kunskap uppstår 

(Holme & I. M. Solvang, 2001). Till en början var vi inte säkra på vilken av de två teorierna vi 

skulle välja och om man var tvungen att använda sig utav endast en. När vi sedan läste oss in på 

ämnet och förstod att det fanns en hel del skrivna teorier kring ämnet funderade vi på om inte en 

deduktiv ansats var att föredra i vårt fall. Anledningen till det är att den deduktiva ansatsen utgår 

ifrån teorier som redan existerar och att man utifrån de skapar hypoteser och påståenden om 

verkligheten. Dessa hypoteser och påståenden prövas sedan genom olika observationer för att 

genom en logisk slutledning komma fram till ett resultat. Men då vi ville göra empiriska 

undersökningar och i vissa fall använda dessa som utgångspunkt valde vi att kombinera 

deduktion med induktion. Den induktiva ansatsen börjar just med en empirisk undersökning 

eftersom denna metod grundar sig utifrån verkligheten. Man undersöker via observationer som 

används för att få fram en generalisering, vilket leder fram till en teori eller en tänkt modell. 

(Eriksson & Wiedersheim-Paul, 2006)  

2.5 Undersökningsansats  

Vi valde att göra en kvalitativ fallstudie som undersökningsansats. Merriam (1994)beskriver 

kvalitativa studier som detaljerade beskrivningar av situationer, företeelser, människor, samspel 

och observerade beteenden. Undersökningen bygger i stor omfattning på den information som 

hämtas från intervjuer, dokument samt observationer. Fallstudie är när forskarna samlar in 

material för studien för att sedan göra tolkningar kring den eller skriva teorier utifrån det som 

undersökts (Merriam, 1994). Fallstudien som undersökningsansats fungerade utmärkt i 

uppsatsen, då fallstudien gav oss inblickar om ämnet och vi kunde utifrån det tolka vilka 

konsekvenser som uppkommer på grund av revisionens avskaffande.  

Då det i själva verket existerar två vetenskapliga metoder, den kvantitativ samt den kvalitativa 

metoden är det viktigt att se till att problemformuleringen avgör vilken av de man väljer att 

bruka. Då den kvalitativa undersökningen främsta syfta är att skapa förståelse samt tydliggöra 
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innebörden av en viss händelse eller upplevelse, ger den en bild av hur alla delar arbetar samman 

för att skapa en helhet (ibid.). Denna metod handlar alltså om att man söker information efter 

egenskaper, framträdande drag samt karaktär hos respondenterna. Detta tillvägagångssätt kände 

vi passade vår undersökning allra bäst då vi från början ville gå in på djupet och ta reda på vilka 

effekter ett avskaffande av revisionsplikten kan få för revisionsbyråerna samt hur de förebereder 

sig inför ett avskaffande. En kvantitativ ansats hade istället givit oss svaret på hur många som 

upplever ett avskaffande av revisionsplikten som ett problem alternativt en möjlighet. När man 

arbetar med en kvalitativ metod kan det ofta uppstå speciella förväntningar i form av att 

undersökningspersonerna skapar sig en speciell uppfattning av forskaren. Utifrån denna 

uppfattning kan de personer som blir undersökta försöka leva upp till de förväntningar de tror att 

forskaren har på dem, istället för att ge uttryck för de uppfattningar de egentligen har. Som 

forskare måste man så gott det går, försöka få fram de uppfattningar som är personens egna. 

Detta uppnår man bäst genom att gå in i rollen som den intresserade lyssnaren. Den kvalitativa 

metoden bygger alltid på vissa förutsättningar av värderingsmässig och kunskapsmässig karaktär 

som finns hos den enskilde forskaren och forskningsmiljön. Själva forskningsprocessen och 

framväxten av resultatet sker i konstant växelverkan mellan teori och empiri, mellan forskare och 

undersökningspersonen (Holme & I.M. Solvang, 2001).  Det som också kan beskrivas vara en 

nackdel med kvalitativ fallstudie är att det är svårt att dra allmänna slutsatser då det gjorts för få 

intervjuer och därmed kan vi som forskare endast tolka de vi undersökt. (Merriam, 1994) 

2.6 Forskningsetiska övervägande 

Forskning är viktigt för både individernas och samhällets utveckling. Samhället och de 

medlemmar som finns i samhället har därför som krav att forskning bedrivs, att den fokuserar sig 

på väsentliga frågor och att den håller hög kvalitet. Ett forskningskrav som finns innebär att redan 

existerande kunskaper utvecklas och fördjupas samt att metoder förbättras. På samma gång har 

samhällets medlemmar ett krav på skydd mot olämplig insyn t.ex. i sina livsförhållanden. 

Samhällsmedlemmar får inte heller utsättas för psykisk eller fysisk skada, förödmjukelse eller 

kränkning av någon sort. Detta krav väljer vi att ha som utgångspunkt i vår undersökningsmetod 

för våra forskningsetiska överväganden (vetenskapsrådet, 2010).   

http://www.vr.se/
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Redan innan vi utförde undersökningen hade vi varit i samråd med vår handledare och frågat om 

våra intervjufrågor var lämpliga att använda i en intervjusituation med de tänkta deltagarna. Vi 

fick även tips och råd kring hur man bokar en tänkt intervju med olika deltagare, vad man ska 

tänka på och hur man ska agera för att få ut så mycket som möjligt under intervjuns gång.  Vi 

kontaktade sedan olika revisionsbolag, banker samt olika företag och talade om vårt egentliga 

syfte med undersökningen och hur den skulle genomföras. Viktigt för oss var att deltagarna fick 

ut våra intervjufrågor redan i förhand för att på så sätt kunna fördjupa sig eller avböja ifrån att 

svara på vissa frågor som eventuellt skulle kunna vara känsligt material att redovisa.  

På plats talade vi muntligt om för intervjudeltagarna att de endast behövde svara på de frågor de 

kände att de självmant vill svara på. Viktigt för oss var att inte försöka pressa deltagarna på svar 

utan detta skulle komma frivilligt, de kunde även när som helst ha möjlighet till att avbryta i sina 

svar och välja att ta bort information som de redan givit. De uppgifter vi samlade in ska inte 

brukas till annat än denna studie, detta eftersom forskningsmaterial för ändamålet inte får 

användas eller lånas ut för kommersiella eller andra ickevetenskapliga syften. Om man som 

deltagare önskade att inte bli identifierad som uppgiftslämnare är det fullt acceptabelt från vår 

sida och det var något vi talade om för våra deltagare. (ibid.)  

2.7 Val av organisationer och aktörer 

Val av organisationer och aktörer är väldigt viktigt i en uppsats som denna. Urvalet av möjliga 

respondenter ska vara relevanta. Det finns olika typer av urval som man kan göra och de är 

exempelvis bedömningsurval samt sannolikhetsurval. Vid sannolikhetsurval låter man mer eller 

mindre slumpen avgöra vilka som ska delta i studien. Denna skara respondenter får sedan 

representera ett urval av hela samhällsbefolkningen. Vid bedömningsurval är det istället vi som 

forskare som väljer respondenter, detta gör vi exempelvis utifrån egen erfarenhet men även 

utifrån andras rekommendationer. (Trost, 1997)  

Holme & Solvang, (2001) skriver att man ska använda sig av de respondenter som har allra störst 

kunskap om de företeelser man undersöker. Har man som vi en undersökning som grundar sig på 

ett litet urval, anser Halvorsen & Patton (1992) att ett ändamålsenligt urval är att föredra. Denna 

typ av urval baseras på att forskarna vill skapa en förståelse, upptäcka samt få insikt om ämnet. 

Det krävs att ett urval görs efter kriterier där forskaren lär sig så mycket denne kan. Detta uppnås 
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precis som i bedömningsurvalet genom att intervjua respondenter som anses typiska, lämpliga 

eller som ytterligheter (Halvorsen & Patton, 1992). 

Då vårt syfte med uppsatsen är att undersöka vilka konsekvenser ett avskaffande av 

revisionsplikten kan medföra för revisionsbyråerna, samt beskriva hur revisionsbolagen 

förebereder sig inför de framtida förändringarna, kändes ett bedömningsurval och ändamålsenligt 

urval allra mest lämpligt att utgå ifrån. Vi som forskare valde ut de respondenter som kändes 

mest givande och kunde bidra till djupa diskussioner kring ämnet. Valet var inte svårt att göra 

utan vi utgick främst ifrån de stora lokala revisionsbolagen i Kalmar, Öhrlings, Deloitte, Grant 

Thornton samt BDO Nordic. Anledningen till att vi inte valde att ta med mindre revisions eller 

redovisningsbyråer är just för att vi ville erhålla ett ändamålsenligt urval där förståelse, upptäckt 

samt djup insikt om ämnet är viktigt. De mindre byråerna tror vi inte kan ge oss samma 

information då de troligtvis inte har samma erfarenhet eller kundstock som de större. Sedan ville 

vi få in andra aktörers perspektiv och då föll valen ganska naturligt på Skattemyndigheterna som 

troligtvis kommer att ta över vissa arbetsuppgifter från revisionsbyråerna samt på banken 

Swedbank i Kalmar. Det sista perspektivet som vi kände var viktigt att få med i vår uppsats var 

företagens syn på revisionspliktens avskaffande, hur de har tänkt göra med sin revision framöver. 

Vi intervjuade två personer på två olika företag. Det ena företaget var ett design företag vid namn 

Jangir Maddadi Design Bureau och det andra var ett logistik företag.  

2.8 Intervjumetod 

Då vi valde att göra en kvalitativ fallstudie anser vi att intervjuer samt dokumentation var 

lämpligast att använda som datainsamlingsmetod. Intervjuer med fåtal respondenter ger en mer 

detaljerad information enligt Denscombe (2000) som också beskriver det vara styrkan i 

intervjuer. Vårt val av intervjuer blev enligt forskaren semistrukturerad intervjuer vilket innebär 

att intervjuaren har ett intervjuupplägg som redan är färdigt med ämne och frågor. Frågorna 

behöver inte gå i en viss ordning utan de är beroende utav hur respondenten svarar på förgående 

fråga. I en semistrukturerad intervju tillåts intervjuaren tala mer fritt, detta anser vi passade oss 

bäst då vi kunde utveckla våra funderingar som vi hade på ett utförligare sätt. Vi tillät även 

respondenten tala fritt och brett utifrån de frågor vi ställde, på så sätt fick vi igång en mer 

samtalslik intervju. Detta var väldigt positivt för vår empirisamling då diskussionen blev djup och 
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frågorna välbesvarade. Samtidigt som respondenten samtalade med oss förde vi båda två 

anteckningar, detta gjorde att vi fick en större helhetsförståelse för vad denne sa när det väl var 

dags att skriva ner vårt empiriska kapitel. För att inte missuppfatta vad de olika respondenterna 

syftade på vid de olika svaren, valde vi att intyga oss om att vi förstått informationen korrekt. 

Denna hjälp fick vi av en sakkunnig före detta revisor som i dagsläget är anställd av 

Linnéuniversitet. Detta förtydligande anser vi skapade en annan dimension till vår tillförlitlighet 

och trovärdighet.     

Då vi ville ha olika intressenters perspektiv i frågan kring revisionens avskaffande valde vi att 

göra intervjuer med olika aktörer från revisionsbyråer, småföretag, skatteverket samt banker. 

Dessa aktörer hoppades vi skulle ge oss en vidsträckt bild med olika utgångspunkter för vad 

revisionens avskaffande kan ha för konsekvenser. Då vårt ämne kan betraktas som aningen 

komplicerat valde vi att utföra besöksintervjuer vilket också bekräftades vara det bättre valet för 

oss enligt Eriksson & Widerheim. Paul (2001). Då våra respondenter höll till i centrala Kalmar 

var det ingen mening med att utföra telefonintervjuer eller annat. Fördelarna med att utföra 

besöksintervjuer är också att vi som forskare har möjlighet att beakta respondenterna kroppsråk, 

detta hade vi inte kunnat göra om vi istället hade valt att utföra telefonintervjuer. Andra nackdelar 

med telefonintervjuer som vi inte upplevde med besöksintervjun är att det ibland kan krävas 

figurer för att tydliggöra vad man menar med ett visst påstående eller fråga.  Nackdelar med 

besöksintervju kan däremot vara att en intervjueffekt kan uppstå. Intervjueffekten kan uppkomma 

beroende på hur aktören ser på intervjuaren, där spelar egenskaper som ålder, kön eller ursprung 

en avgörande roll. En annan tydlig effekt kan vara om intervjuaren ställer känsliga frågor där 

respondenten inte har möjlighet till att vara anonym (Denscombe, 2000). Vi kände inte att vi hade 

problem med detta, då samtliga aktörer som medverkade i intervjuerna valde att inte vara 

anonyma samt att de besvarade på samtliga frågor utan att se till vår bakgrund.   

2.9 Studiens trovärdighet och tillförlitighet 

Reliabilitet och validitet är viktiga mått för att veta om undersökningen som man har utför är 

gjord på rätt sätt. Med reliabilitet menas att ett mätinstrument, i vårt fall intervjuformulär, ska ge 

tillförlitlighet och trovärdiga värden. Detta innebär att om det används samma frågeformulär samt 

ställs samma frågor till ett urval av personer som man anser är representativa så bör 
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undersökningen få samma resultat. (Hägg & Wiedersheim-Paul, 1994) För att reliabiliteten ska 

hållas hög och risken för intervjueffekter ska minska är det viktigt att undersökningen är 

oberoende utav undersökaren. Validitet förklaras istället vara ett mätinstruments förmåga att mäta 

det som var ämnat att mäta. Viktigt vid validitet är att skilja på inre och yttre validitet. Inre 

validitet ger oss ett mått på hur väl modellens begrepp och de mätbara definitionerna av dem 

överensstämmer.  Denna validitetstyp kan tvärtemot yttre validitet bedömas utan insamlad 

empirisk data.  

För att öka vår reliabilitet valde vi att dela upp de olika intressenterna i olika aktörsgrupper där, 

bankerna blev för sig, skatteverket för sig och på samma vis gjorde vi med de mindre företagen 

samt med revisionsbyråerna. Varje aktörsgrupp fick sedan samma frågor att besvara på. Att vi 

tillät respondenterna tala fritt och brett utifrån de frågor vi ställde kan ha minskat vår reliabilitet i 

undersökningen en aning dock. Intervjueffekten är något som också påverkat vår reliabilitet 

negativt, detta då vi valt att vara närvarande i intervjun samt tala mer fritt och utveckla våra 

funderingar som vi hade på ett utförligare sätt än vad det stod i frågeformuläret. För att mota 

denna effekt valde vi att boka intervjun med respondenterna på platser där vi kunde tala ostört 

från ljud och andra liknande störningar. Hur mycket vi än anstränger oss att hejda denna effekt 

kan vi inte komma ifrån att respondenterna väljer att svara på ett sätt som skiljer sig ifrån 

verkligheten. För att skapa ett högt validitetsvärde valde vi att tidigt skaffa oss det teoretiska 

material vi behövde samt koppla denna teori till vår problemformulering och våra tänkta 

intervjufrågor.  
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3. Referensram 

___________________________________________________________________________ 

 I studiens tredje kapitel presenteras teori om ämnet revision, effekterna av ett avskaffande av 

revisionsplikt och revisorns roll. Vi framlägger även teori gällande andra aktörers synsätt 

gentemot ett avskaffande av revisionspliktens samt tydliggör för aktuella strategier.   

___________________________________________________________________________        

3.1 Vad är revision? 

Innan man kan behandla syftet med revision måste man klargöra vad revision är. 

Revision är ett sätt att fastställa att informationen som finns hos ett företag är korrekt och 

trovärdigt. (FAR förlag, 2006) Detta är något som är väldigt avgörande för intressenternas 

(externt) beslut, men även styrelsen och VD:ns (internt) beslut. Kort sagt är revisorns roll att 

kvalitetssäkra informationen. Revision är även att med en professionellt kritiskt inställning 

planera, granska, bedöma och yttra sig om ett företags bokföring, förvaltning och framför allt 

årsredovisning. Det förekommer många former av revision som exempelvis extern, intern, miljö, 

statlig och kommunal revision. Det som beskrivs och behandlas i denna studie är externrevision. 

(FAR förlag, 2006). 

Revisorns uppdrag styrs av många lagar och andra föreskrifter. Kraven ordnas i revisorslagen, 

Aktiebolagslagen, revisorsförordningen och särskilda föreskrifter från Revisornämnden. 

Aktiebolagslagen viktigaste lagregler om revision hittar man i nionde kapitlet. Där behandlas 

delar som: 

 Antalet revisorer (1-2§§) 

 Hur revisor utses (8§) 

 Kompetenskrav (11-16§§) 

 Revisorns uppgifter (3-6§§) 

 Revisorns mandattid (21§) (Lagboken) 
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I revisorslagen hittas bestämmelser om godkännande och auktorisation av revisorer, revisorers 

skyldighet, revisionsföretagets verksamhet och om Revisorsnämndens handlingar. Andra viktiga 

delar är bestämmelser om utbildningskraven, revisorexamen och högre revisorexamen.  

Enligt Revisorsnämndens föreskrifter (RNFS 20001:2) ska revisorn dokumentera sin granskning. 

Det ska omfatta information som är väsentlig för att revisorns revisionsåtgärder skall kunna 

bedömas i efterhand. Det ska synas vad revisorn baserat sina slutsatser på. Man skall klart och 

tydligt kunna utläsa hur granskningen har verkställts och vad den har innehållt samt vilka 

observationer som utförts. Föreskrifterna behandlar även delar som försäkring samt utbildning 

och prov för revisorsexamen.  

Under en lång period har FAR offentliggjort rekommendationer och uttalanden i revisionsfrågor 

som är aktuella vid all revisionsverksamhet oavsett företagsform. I enlighet med FAR:s regler till 

anvisning för medlemmarnas skyldighet att följa god revisorssed ska medlemmarna 

uppmärksamma god redovisningssed. Vad innebär då god redovisningssed?  

I bokföringslagen 4:e kapitel 2 §, (SFS 1999:1078) skall bokföringsskyldigheten utföras på ett 

sätt som stämmer överens med god redovisningssed. Enligt 2:a kap. 2 § i årsredovisningslagen 

(SFS 1995:1554), skall årsredovisningen upprättas på ett överskådligt sätt och i enlighet med god 

redovisningssed. 

3.2 Avskaffande av revisionsplikten 

I dagsläget existerar det ett lagstadgat krav på kvalificerad revisions för samtliga aktiebolag i 

Sverige (SOU, 1983:36). I enlighet med Aktiebolagslagen ska samtliga Aktiebolag ha minst en 

revisor, där huvudsyftet med revisorn är att granska bolagets årsredovisning, redovisade 

bokföring samt bolagets verkställande direktör och styrelse. Detta för att säkerställa att allt är i 

enlighet med god redovisningssed (FAR Samlingsvolym, 2008).  

Revisionens kärnområde är främst att granska bokföringen och den externa rapporteringen 

(räkenskapsrevision). I Sverige är den lagstadgade revisionen mer omfattande än i övriga länder i 

Europa, då den även inkluderar förvaltningsrevision. Innehållet i revisionen är detsamma bortsett 

från storleken på aktiebolaget. Revisorns rapporteringskrav gällande skatter och brott är ett 

uttryck för att samhället förmodligen är revisionspliktens främsta intressent. Med hjälp av kravet 
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på förvaltningsrevision har man enkelt kunnat följa med i den samhällsinriktade rapporteringen 

på räkenskapsrevisionen. (Svensk näringsliv, 2005)               

Sedan konferensen i mars 2007 då europeiska rådet hade diskussion kring revisionsplikten 

avskaffande har förutsättningarna blivit annorlunda. Stora satsningar från EU skulle ske för att 

minska de europeiska företagens administrativa bördor och därmed öka dess konkurrenskraft. 

Europeiska rådet konstaterar att företagens administrativa kostnader skulle med lagförslagets 

förändring minska med 25 procent fram till år 2012 och därmed skulle Europas ekonomi 

stimuleras. Den bakomliggande orsaken till lagförändringen är att små och medelstora företags 

kostnader för revision utgör en stor post, samt att de skulle gagnas av förenklade regler. I allt 

större omfattning har fler europeiska länder avskaffat revisionsplikten för mindre aktiebolag och 

syftet med förändringen är att företagen själva ska kunna få avgöra hur mycket de vill köpa av 

redovisnings - och revisionstjänster. (SOU 2008:32) 

Senaste uppgifterna gällande revisionspliktens avskaffande inom Sverige är att 72 procent av 

samtliga bolag kan avstå revision, vilket är 250 000 bolag. För att kunna avstå revision krävs nu 

att två av dessa följande punkter är uppfyllda: 

 Bolaget ska ha mindre än tre anställda 

 Omsättningen, alltså den totala försäljningen, ska ligga under 3 miljoner 

 Balansomslutningen, alltså tillgångar minus skulder, ska ligga under 1,5 miljoner (Driva 

eget, 2010) 

Sveriges finansminister Anders Borg ser positivt på nya lagförslaget och tycker att man ska 

behålla revisorn som företagare. Företagsledarna måste ha bättre insikt i intäkterna och 

kostnaderna samt ha en god budget kontroll. Det är revisorn roll att utföra detta och även 

säkerställa kvalitén på den ekonomiska informationen. Borg är medveten om att många 

småföretag upplever att revision utgör en stor kostnad, men han argumenterar även kring 

revisionen nytta både för samhället i helhet men även för bolaget i sig. (INPUT 1, 2010) 
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3.3 Syftet med revision 

Inom samtliga företag i Sverige där ägarnas ansvar är begränsat, ställs särskilda krav på hur 

företagets resultat och ställning redovisas externt. Verksamhetens intressenter måste kunna lita 

dels på den information organisationen lämnar om sin ekonomiska situation och dels på 

förvaltningen inom verksamheten. Det är den verkställande direktören och styrelsen som har 

ansvaret för denna information. Det är av denna anledning en revisor behövs för att kvalitetssäkra 

informationen. Det förekommer lagregler omkring revision av olika företagsformers 

administration, redovisning och bestämmelser om vilken typ av upplysning som ska lämnas om 

den ekonomiska situationen. Huvudsyftet med revisorn är att ge en ökad trovärdighet åt 

verksamhetens finansiella information. Revisorn blir därmed en förutsättning för ett 

välfungerande näringsliv och samhälle. (FAR förlag, 2006)   

Revision utförs och har stor betydelse för ägarna samt andra intressenter som kreditgivare, 

kunder, leverantörer, anställda samt stat och kommun. Samtliga intressenter har en direkt eller 

indirekt nytta av revision, därför uttrycker man att revisorns revision sker i "the puplic interest". 

Ledningen har dessutom stort behov av en aktiv kontakt med revisorn. Ifall revisorer inte fanns 

skulle intressenterna vara tvungna att utföra egna granskningar för att skapa förtroende till 

verksamhetens ekonomiska rapportering. Detta skulle leda till misstro och missnöje mellan 

parterna. (ibid.) 

De olika intressenterna: 

Kunder – Verksamhetens kunder ställer höga krav på företaget då de vill ha en försäkran att 

företaget kan förväntas fortsätta sköta sina leveranser. Många företag i dagens läge har kundtjänst 

åt sina produkter i form av teknisk support mm. Därför är det viktigt för kund att veta att 

företaget kommer att fortsätta sin verksamhet. 

Leverantörer – Verksamhetens leverantörer vill ha klarhet ifall de vågar leverera och ge kredit. 

Här har den trovärdiga ekonomiska informationen en viktig roll, då kreditupplysningsföretag har 

en stor roll i dagens näringsliv. I informationen ingår namn och uppgifter om revisorn, samt om 

revisionsberättelsen under de gångna åren innehållit anmärkningar eller upplysningar.  
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Ägarna – I mindre företag som enskild firma har ägarna oftast fullständig överblick över 

verksamheten. I större företag brukar inte ägarna sitta med i företagets ledning och därmed har de 

inte lika stor insyn i sin verksamhet. Ägarna får helt enkelt lita på att informationen som styrelsen 

och verkställande direktören ger ut stämmer. Det är utifrån information från styrelsen som ägarna 

tar de flesta beslut. Därmed utgör revisorn en oerhört viktig roll, då dennes bedömning av 

informationen kan vara avgörande för ägarens beslut.  

Styrelse och VD – Styrelsens och VD:ns mål är att verksamheten skall gå så pass bra som 

möjligt i sin stora helhet. På så sätt har de stor nytta av revisorns bedömningar och synpunkter. 

Revisorn blir oftast ett bollplank som de kan diskutera företagets ekonomiska frågor med. 

Han/hon ger även perspektiv på händelser och företeelser i företaget som i vanliga fall inte skulle 

framlagts.  

Kreditgivare – Kreditgivaren måste kunna bedöma om ett företag kan betala tillbaka sina lån. 

Information som stödjer detta blir en säkerhet för kreditgivaren. Säkerheten blir ännu större när 

företagets finansiella information kontrolleras av en objektiv och självständig revisor.  

Anställda – De anställda på ett företag har också stort intresse för att informationen är korrekt. I 

många hushåll och familjer kan den anställdes inkomst vara avgörande för familjens överlevnad. 

Därför är de på ett personligt sätt mer beroende av företaget än andra intressenter.  

Stat och kommun – Då redovisningen ligger till grund för avgifter och skatter måste staten och 

kommunen kunna lita på vad företaget redovisar. När företagets redovisning granskas av en 

kvalificerad revisor ökar trovärdigheten av att verksamheten sköter den uppgiften. Revisorn 

måste rapportera i sin revisionsberättelse om företaget brister i redovisningen. Då kommunen och 

staten ger olika former av stöd till företagen måste de veta att informationen är korrekt. (FAR 

förlag, 2006)  

3.3.1 Revisionsprocessen & revisionsberättelsen 

Riskbedömning samt analysering är en mycket betydelsefull del av planeringen av revision. Varje 

revision kräver noggrann planering då den är en avgörande del av arbetet. Man bör veta hur, när 

och vem som skall sköta granskningen samt styra upp vilka områden som skall granskas. Ett 

exempel på ett sådant område kan vara en post i resultat eller balansräkningarna. Då många 
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företag är unika på så vis att de har olika förhållanden, krävs det att dem granskas på ett unikt vis. 

Som vi tidigare beskrev är den förberedande informationsinsamlingen (RS 310) en grund för god 

kunskap om företaget. I detta steg handlar det om att få god kännedom och förståelse för 

företagets verksamhet. Revisorn gör en insamling, analys samt bedömning utav insamlat 

material. Hur pass stor insamling utav information som krävs bedömer revisorn utifrån varje 

enskild kund. På detta sätt får revisorn god kännedom utav företagets interna och externa 

förhållande som bransch kunskap, kunder och försäljning, leverantörer och inköp, marknad och 

konkurens situation, produktion, tjänster och produkter etc. Informationssamlingen består utav 

olika jämförelser motsvarande uppgifter för förgående år, budget, prognoser, och 

branschuppgifter samt riskbedömningar. (FAR Revision, 2006) 

En välskött informationssamling ger revisorn ett gott planeringsunderlag. För att planera 

granskningen så att den fokuserar och tar med de områden där risken för väsentliga fel är störst. 

Informationsinsamlingens resultat brukas både för revision av styrelse samt VD:s förvaltning och 

för revision av årsredovisningen och bokföringen. En grund inom all revision baseras på 

väsentlighet och detta syftar till att det ska finnas en form utav inriktning på revisionsarbetet samt 

hur omfattande det ska bli. För att styra revisionen i den riktning där risken för väsentliga fel är 

störst krävs det att revisorn:  

 Har förståelse för företagets verksamhet och de aktuella risker som kan orsaka väsentliga 

fel i årsredovisningen  

 Förstå vilken internkontroll företagsledningen har över det som sker i företaget.  

 

Väsentlighet måste klargöras redan under själva planeringen utav granskningen, annars är risken 

stor att fel områden granskas och revisorn lämnar kvar viktiga delar. Granskningen inriktas 

därmed på att upptäcka väsentliga fel och förhållanden som kan påverka bedömningen av 

årsredovisningen och förvaltningen. Delar som är så pass stora att de kan påverka uppfattningen 

av företaget i årsredovisningen måste exempelvis granskas mer utförligt än andra delområden.  

Tillsammans med väsentligheten utgör riskbedömning ett avgörande om vad och hur mycket som 

ska granskas samt när och hur granskningen ska ske. En riskanalys gör det inte bara lättare att 

finna väsentliga fel i redovisningen eller brister i den interna kontrollen, analysen bidrar även till 
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underlag för förvaltningsrevisionen när det gäller att granska om VD och styrelse utsätter 

företaget för risker som kan drabba företaget negativt utan att ge samma fördelar. Risker är oftast 

större vid analys av helt nya kunder då kännedomen samt kunskap om branschen är mer 

begränsad (Ibid.). Enligt Grant Thornton kan man med hjälp utav tidigare årsredovisning göra 

tidiga jämförelser med årets redovisning, detta för att snabbt finna väsentliga åtskiljanden från 

tidigare år.    

När informationssamlingen är färdig och riskerna är analyserade samt graderade efter 

väsentlighet ska revisorn behandla den övergripande revisionsplaneringen enligt RS (2008).  

De delar som revisorn beaktar i den övergripande revisionsplanen är kunskap om verksamheten, 

förståelse av redovisningssystem och system för internkontroll, övervägande om fortsatt drift, 

väsentlighet och riskbedömning, granskningsåtgärdernas karaktär, omfattning i tiden samt 

koordinering, ledning, övervakning och kontroll.  

Ett granskningsprogram upprättas när revisorn ska utföra själva granskningen. På detta sätt vet 

denne vad och hur mycket som ska granskas, samt när arbetet ska göras och hur pass lång tid det 

förväntas att ta. Med tiden kan man påstå att granskningen tillsammans med arbetspapprena utför 

en form av dokumentation över vad som har utförts (ibid.).  

Revisorns arbete skall sedan resulteras i en rapport, så kallad revisionsberättelse eller ett 

revisionsyttrande. Rapporten skall vara skriftlig och graden av tillit som revisorn skaffat sig till 

den granskade materialet skall förekomma. Revisorn skall lämna en revisionsberättelse i vilket 

han eller hon uttalar sig med hög men inte absolut säkerhet. Av paragraf fem revisionslagen 

(1999:1709) framgår att revisorn skall kontrollera företagets årsredovisning och bokföring samt 

företagsledningens förvaltning. Revisorns kontrollering skall vara så djupgående och omfattande 

som god redovisningssed kräver. Samma föreskrifter gäller även enligt aktiebolagslagen om 

ekonomiska föreningar (EFL) och stiftelselagen (SL). God redovisningssed är ett simpelt uttryck 

på hur en revision skall utföras. Den goda seden framställdes både internationellt inom FAR och 

av Revisionsnämnden samt genom domstolarnas praxis. Den bygger på kunskap, erfarenhet och 

professionellt omdöme. FAR har genom att översätta och anpassa RS Revisionsstandard i Sverige 

fastställt vad god revisionssed är. (FAR Revision, 2006)   

3.3.2 Revisorns självständighet 
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I aktiebolagslagen förekommer det regler gällande revisorns tillval och då är det ägarna som utser 

revisorn. Revisorn måste i sitt arbete beakta de andra intressenternas förväntningar. En revisor 

väljs på fyra års period. EG-rekommendationen om revisorers självständighet i EU medför att 

revisorer med nyckelställning i uppdragsteamet på revisionsuppdrag i företag av allmänt intresse 

skall utbytas inom sju år. ABL bestämmer att en andra mandatperiod på tre år är 

överensstämmande med god revisorssed. Eftersom att revisorns självständighet är oerhört viktig 

och avgörande för de olika intressenterna så rekommenderas det starkt att byta revisor. Risken att 

vara revisor allt för länge för en verksamhet kan resultera till oprofessionellt agerande. Man talar 

om en såkallad ”kompisrisk” som inte är i enlighet med god redovisningssed. (FAR förlag, 2006) 

På senare tid har revisorns självständighetskrav och opartiskhet ökat då näringslivet blivit alltmer 

komplext. Kravet på trovärdig och korrekt information om företagens verksamheter, resultat och 

ställning har ökat hos kapitalplacerare och andra intressenter. Det är av denna anledning som 

stora revisionsbyråer har växt fram. Det är resultatet av en ökad efterfråga på revisionsföretagens 

kompetens inom alla delar som avser redovisning och revision. Revisionsbranschens talang att 

anpassa sig till den kvicka utvecklingen och speciellt de stora förändringar som skett under den 

senaste tiden, har lett till en livligare debatt om revisorns oberoende. Exempel på frågor som 

granskats är: 

 Hur säkrar man att revisorerna kan utföra sina primära uppgifter, revisionen, med 

opartiskhet, självständighet och objektivitet? 

 Revisorernas rådgivning till sina revisionsklienter ett hot eller en tillgång? 

 Bör revisorernas opartiskhet och självständighet säkras?  

(ibid.). 

Dessa frågor är oerhört viktiga för intressenter som vill kunna förlita sig på att 

revisionsberättelserna som ges ut av revisorerna är korrekt utförda, samt att revisorn inte låtit sig 

påverkas av andra intressen än att göra en bra revision. På grund av detta finns jävsregler i 

Aktiebolagslagen som exempelvis tar upp att: 

 Revisorn inte får äga aktier i företaget 

 Inte medverka i ledningen av företaget  
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 Inte assistera med bokföringen eller medelsförvaltningen eller vid kontrollen av 

dessa, eller ens vara driftig i samma företag som gör det.  

 Revisorn inte får vara anställd eller beroende av verksamheten, någon 

styrelseledamot, verkställande direktör eller den som förvaltar bokföringen. 

Skulle det förekomma omständigheter som kan störa förtroendet för revisorns opartiskhet eller 

självständighet, måste revisorn avstå från uppdraget i revisionsverksamheten. Poängen med 

analysmodellen är att analysera verksamheten utförligt för att få sig en god bild över 

verksamheten. På så sätt vet revisorn ifall han/hon kan acceptera uppdraget och hur 

tillvägagångssättet skall gå till. Lagen fastställer ett par situationer då grundregeln är att revisorn 

ska avsäga sig ett uppdrag: 

 Självgranskningshot – Då revisorn granskar sitt eget arbete då han tidigare har gett 

råd till klienten.  

 Egenintressehot – Då revisorn har ett eget ekonomiskt eller annat intresse i klienten, 

exempelvis aktier i företaget.  

 Skrämselhotet - Hot som får revisorn att känna obehag inför klientens dominans 

eller av yttre påverkningar. 

 Partsställningshotet – Tilliten förstörs på grund av att revisorn i annat samband 

uppträder till stöd för eller mot uppdragsgivarens synvinkel. 

 Vänskaps-/förtroendehotet – Hot då revisorn har starka personliga relationer till 

klienten som skall granskas. (ibid.). 

3.3.3 Revisorn ett hjälpmedel för andra aktörer 

Skatteverket 

Begreppet ekonomisk brottslighet är ett samlingsbegrepp som innefattar många typer av 

ekonomsiska brott. De mest förekommande ekobrotten är bokföringsbrott, skattebrott och 

förskingringsbrott. Under året 2008 registrerades 15800 brott mot skattebrottslagen, 8900 

bokföringsbrott och 1500 förskingringsbrott. (Skatteverket, 2009) Hur många ekonomiska brott 

som anmäls beror helt och hållet på granskningen från skatteverket. De flesta brotten sker av 

medelålders män och förekommer oftast inom en näringsverksamhet. Hur ekobrotten uträttas 
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beror helt och hållet på vilken slags bransch företaget utfärdar sin verksamhet. Exempelvis inom 

branscher där mycket kontanta medel utbyts som restaurang-, taxi- och frisörbranschen 

förekommer det mer oredovisade intäkter och svartarbete. Även inom byggbranschen har det 

förekommit stora ekonomiska brottsligheter, i form av svart handel och oredovisade vinster. 

(ibid.)  

Ekonomisk brottslighet ställer allmänt höga krav på Skatteverket som dagligen arbetar med 

brottsbekämpning. Men i en sådan situation som väntar oss ställs ännu högre krav på Skatteverket 

och dess skatterevisorer. Revisorer som redan har höga krav på sig i samband med 

revisionspliktens avskaffande måste nu vara ännu mer uppmärksamma på företagsredovisningar. 

Effekterna av avskaffandet blir: 

 Större risk för skattefel gällande aktiebolag 

 Mindre insyn i företag – ger utrymme för mer brott 

 Ökad efterfråga på service från Skatteverket 

 Ändrade kontrollinriktningar – mer fältarbete (Skatteverket) 

Enligt revisionssektionschefen på Skatteverket Ilko Corkovic kommer en del kompetent personal 

att inom en snar framtid gå i pension. Skatteverket kommer inte att ersätta dessa personer i form 

av nyanställning, utan man strävar efter att övrig personal arbeta mer effektivt. Med 

revisionsplikten avskaffande tillkommer ytterligare granskningar och hårt arbete från 

Skatteverkets sida.  

Skatteverket avråder från utredningens huvudförslag att ta bort revisionsplikten för små företag. 

Enligt verket har utredningen underskattat den preventiva effekten som revision har för att 

motverka fel och fusk i inkomst- och skattedeklarationerna. I dagsläget där revisorer är ett måste 

sker mycket ekonomiska brott. Logiskt sätt borde brotten inte minska utan tvärtom öka, då den 

externa kontrollen inte är lika hård. Slopningen kommer att medföra alltmer medvetna som 

omedvetna fel i företagens räkenskaper och med detta fler deklarationsfel. Detta kommer att 

strida mot Skatteverkets mål gällande att reducera skattefel. Skatteverket blir med andra ord 
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tvunget att öka sina insatser för att på så sätt garantera att fel i redovisningen inte medföljer in i 

deklarationen. (Skatteverket) 

Banker & andra kreditgivare 

En organisations årsredovisning och revisionsberättelse funktionerar mycket som ett 

beslutsunderlag för verksamhetens intressenter. Banker och andra kreditgivare använder sig 

mycket av den externa redovisningen för att bedöma kreditrisken. (FAR 2006) 

Långivarna måste utifrån den trovärdiga ekonomiska rapporten kunna försäkra sig om att 

kredittagaren kan betala tillbaka. På kort sikt är långivare beroende av kredittagarens aktuella 

likviditet och soliditet. En organisations soliditet och likviditet kan påvisas i dess balansräkning 

som finns i årsredovisningen. Banker är av denna anledning väldigt beroende av den externa 

revisorns uttalande gällande företagens ekonomiska rapportering. (FAR, 2006) 

För att bevilja lån vill bankerna fastställa företagens aktuella ekonomiska ställning. Det finns 

duktiga experter som snabbt tittar igenom årsredovisningar och övriga upplysningar som är av 

väsentlig betydelse. Sedan har banker egna kalkyler som avgör ifall ett lån ska beviljas. 

Information som granskats av en kvalificerad revisor betraktas vara mer tillförlitligt. (SOU 

2008:32)  

I en undersökning av Balans nr 5, 2010 uttryckte bankerna att företagen skulle få svårare att låna 

likvida medel om det inte fanns en revisor som granskat bolagets information. Stefan Andersson, 

ansvarig för företagsverksamheten för mindre aktiebolag på SEB menar att revisionsplikten i sig 

inte påverkar kreditgivningen utan det är kraven på ordnad bokföring, kassaflöde och liknande 

mått. Nordeas uttalande kring avskaffande är att lagförändringen inte reformerar om deras 

arbetsmetoder till kreditlån. Tina Sandvik, chef för den svenska företagsmarknaden i Nordea 

konstaterar att en förutsättning för att fatta kloka kreditbeslut och ge felfritt rådgivning är att 

banken har möjlighet att bedöma företagets ekonomiska betalningsförmåga. Därför är det 

viktigaste att även i fortsättningen förlita sig på att uppgifterna i företagens ekonomiska 

redovisning är regelrätt. Även Swedbanks uttalande rörande ämnet, styrker revisionens nytta för 

bankernas kreditgivande. Jonny Belchatowski, kreditchef för retail Swedbank har berört frågan 

länge. Han menar att den ultimata lösningen är att fortsätta få bestyrkande ifrån revisorn då 
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Swedbank inte har några planer på att utföra granskningen av företagen internt. (Balans nr 5, 

2010)    

3.4 Redovisning 

Redovisning är ett system för att mäta och rapportera ekonomiska händelser. (Falkman, 2004) 

Inom företagsekonomi skiljer man på intern - och externredovisning. Internredovisningen 

beskrivs som en styrningsprocess på företagens egna interna ekonomiska händelser, medans 

externredovisningens syfte är att hjälpa de intressenter som är utanför företagets direkta 

verksamhet och därmed inte har en direkt insyn. En stor skiljaktighet mellan extern och intern 

redovisning är att externredovisningen är lagreglerad. Grundsynen redovisning associeras med 

det som betecknas externredovisning, ett ämnesområde som innefattar bokföring och upprättande 

av årsredovisning. Begreppet redovisning kan uppfattas utifrån flera olika perspektiv beroende på 

redovisningens syfte och vem som tros bruka den ekonomiska informationen. (ibid.)  

    

Intressenter som aktieägare, investerare och finansiärer brukar vara de primära mottagarna av 

externredovisningen. Ur ett mer empiriskt synsätt innebär redovisning primärt att 

affärstransaktioner mäts, värderas, registreras och rapporteras. Redovisningen berör olika 

delsystem och delrutiner, till exempel leverantörs- och kundsystem. All aktuell information om 

kunder och leverantörer finns åtkomligt i redovisningssystemen. Periodisk bör de löpande 

ekonomiska händelserna sammanställas i ett bokslut. Ett bokslut omfattar information om hur 

företaget har fallit ut under det aktuella verksamhetsåret.  

Den upprättade årsredovisningen omfattar tre standardiserade rapporter: resultaträkning, 

balansräkning och finansieringsanalys. Resultaträkningen visar periodens intäkter och kostnader, 

balansräkningen för verksamhetens tillgångar, skulder och eget kapital och slutligen 

finansieringsanalys som visar periodens betalningsflöde. Externredovisning innefattar 

frågeställningar som hur en intäkt, en kostnad, en tillgång, en avsättning, en skuld och eget 

kapital skall fastställas, samt vilka kriterier som måste uppfyllas och hur de ska värderas (ibid.). 
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3.5 Strategier 

Verksamhetsstyrning utgår ofta ifrån att det finns en strategi formulerad. Det är de utvalda 

strategier som avgör om styrningen går mot rätt håll eller inte.  

Mintzbergs viktigaste poäng är att strategier utvecklas och tar form efterhand. De strategier som 

tar form influeras av de planlagda strategierna i verksamheten men även av så kallade 

framväxande strategier. Realiserade strategier är effekten av planerade och framväxande 

strategier. Byte av strategi kan vara verkan av en uppsåtlig strategisk omställning, men även en 

framväxande strategi som inte planerats i förväg. (Mintzbergskolan) 

Främsta skälen till de framväxande strategierna är på grund av att företagens förutsättningar 

förändras. I vårt fall är det att revisionsplikten avskaffas och i princip tvingar byråerna att 

förändra deras strategiska tillvägagångssätt. Därav uppstår dessa framväxande strategier som ska 

kunna tillfredställa den förändring som sker på marknaden. (ibid.) 

Tidigare medförde revisionsplikten att samtliga aktiebolag tvingades utföra revision. Den nya 

lagförändringen medför automatiskt en förändring hos revisionsbyråerna(SOU 2008:32). 

Byråerna måste därmed anpassa sig mer till företagen för att kunna bevara dessa som kunder. 

Broadbent (1999) lyfter fram hur viktigt det är att bevaka sin prestanda i förhållande till 

verksamhetens mål. Denna process är en viktig del av ledningsprocessen som innebär att 

förändringar imarknaden medför till att nya metoder skapas. (Broadbent, 1999) 

Revisionsbyråerna måste tillfredställa företagens behov och bevisa att extern revision behövs för 

verksamhetens utveckling. Denna bekräftelse är nödvändig då valmöjligheten finns för 

aktiebolagen att avstå ifrån revision. En mer "service management" lik strategi växer fram hos 

revisionsbyråerna för att skapa en starkare kund tillfredställelse. (Balans nr 5, 2010) Byråerna 

tvingas mer eller mindre att anpassa sig till marknaden då lagförändringen ändrar "utbudet och 

efterfrågan". Förändringen innebär att bolagen själva får avgöra vilka konsulter som 

verksamheten behöver. För att på bästa möjliga sätt kunna anpassa sig till den nya förändringen 

talar man om de tre T:na. Det som efterfrågas är tillit, trovärdighet och trygghet. (ibid.) 

Word-of-mouth 

Ytterligare en strategi som växt fram och som är betydligt effektivare i mindre orter än större, är 

"Word-of-mouth" strategin. Word-of-mouth som kommunikationsverktyg använts betydligt mer 
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av företagen idag än hos dem tidigare. Fenomenet bygger på att en viss sorts information förs 

vidare till andra bekanta, vilket påverkar dessa i deras beslutsval. Strategin uppstår oftast som en 

effekt av en annan marknadskommunikation, exempelvis genom att en person som har haft en bra 

eller mindre bra erfarenhet av en tjänst som denne vill dela med sig till andra bekanta.  Ofta 

tendrar vi att lyssna på våra bekantas rekommendationer, tips och råd. Fördelen med denna 

strategi är att den är kostnadsfri, samt att trovärdigheten i buskapet är högt då informationen 

kommer ifrån en bekant. De allra flesta företag pratar med varandra om erfarenheter, tjänster och 

varumärken. Effekten kan vara positivt men även negativt beroende på hur individen upplever 

tjänsten eller varumärket. (Uppsats 02) Word-of-mouth som kommunikationskanal och social 

interaktion är en produktiv metod som har en hög påverkningsfaktor på sin omgivning.  Metoden 

har stor betydelse för företagens marknadskommunikation då strategin främst är 

kostnadseffektivt men även snabbspridlig. (ibid.)   

Personalens betydelse 

Då humankapital anses vara allt viktigare för dagens organisationer, blir det också viktigare för 

dem att rekrytera de allra bästa. I rekryteringsarbetes  inledningsfas genomförs jobbanalyser som 

tydliggör vilka kompetensbehov organisationen har, varifrån man söker sig ut på marknaden för 

att finna passande kandidater. Detta för att kunna pröva och värdera de aktuella kandidaterna mot 

de kriterier som tydliggjorts i jobbanalysen. De olika rekryteringsmetoder som brukas är många 

och omfattar allt från upplägg för att pröva dem ansökandes förmåga till problemlösning och 

personlighetstester. De flesta metoder har en viss förmåga att förutsäga hur bra en person 

kommer att fungera i organisationen. (Jakobsen & Thorsvik, 2008) 

Då det anses vara viktigt för revisionsbyråerna att arbete med kunden i centrum är det av yttersta 

betydelse att man anställer rätt personal som är duktiga på att arbeta med nära relationer. I och 

med revisionens avskaffande kommer vi troligtvis få se byråerna anställa personer med olika 

kompetensprofiler, det kommer behövas allt från drivna entreprenörer till skickliga konsulter och 

säljare. För de mindre byråerna kommer valet av medarbetare vara en fråga som man kommer 

lägga stor vikt vid, detta då de samtliga i byrån arbetar tätt med varandra och då finns det ingen 

plats för personer med fel profilbild. (balans nr 5) 
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3.6 Teorisammanfattning 

Sedan konferensen i mars 2007, där europeiska rådet förde en diskussion kring revisionsplikten 

avskaffande, har förutsättningarna förändrats. Stora satsningar från EU skulle ske för att minska 

de europeiska företagens administrativa bördor och därmed öka dess konkurrenskraft. Europeiska 

rådet konstaterar att företagens administrativa kostnader skulle med lagförslagets förändring 

minska med 25 procent fram till år 2012 och därmed skulle Europas ekonomi stimuleras. Den 

bakomliggande orsaken till lagförändringen är att små och medelstora företags kostnader för 

revision utgör en stor post, samt att de skulle gagnas av förenklade regler.(SOU 2008:32) 

Senaste uppgifterna gällande revisionspliktens avskaffande inom Sverige är att 72 procent av 

samtliga bolag kan avstå revision, vilket är 250 000 bolag. För att kunna avstå revision krävs nu 

att två av dessa krav är uppfyllda: bolaget ska ha mindre än tre anställda, omsättningen ska ligga 

under 3 miljoner, balansomslutningen ska ligga under 1,5 miljoner (Driva eget, 2010) 

Revision utförs och har stor betydelse för ägarna samt andra intressenter som kreditgivare, 

kunder, leverantörer, anställda samt stat och kommun. Samtliga intressenter har en direkt eller 

indirekt nytta av revision, därför uttrycker man att revisorns revision sker i "the puplic interest". 

Skatteverket avråder från utredningens huvudförslag att ta bort revisionsplikten för små företag. 

Enligt verket har utredningen underskattat den preventiva effekten som revision har för att 

motverka fel och fusk i inkomst- och skattedeklarationerna. 

Som revisor ska man arbeta fram en rapport som är en så kallad revisionsberättelse eller ett 

revisionsyttrande. Rapporten ska vara skriftlig och graden av tillit som revisorn skaffat sig till den 

granskade materialet ska förekomma. Revisorn ska lämna en revisionsberättelse i vilket han eller 

hon uttalar sig med hög men inte absolut säkerhet. 

Revisionsbyråer har nu sedan ett par år tillbaka arbetat fram strategier för att bemöta de 

förändrade förutsättningarna som nu blir aktuella den 1 november 2010. 



39 

 

4. Empiri 

___________________________________________________________________________ 

I studiens fjärde kapitel framlägger vi vårt empiriska material utifrån de intervjuer vi utfört. Vi 

har genomfört fyra intervjuer hos revisionsbyråer, två intervjuer hos mindre aktiebolag, en 

intervju med Swedbank samt en intervju på Skatteverket. Samtliga intervjuer är utförda lokalt i 

Kalmar.   

___________________________________________________________________________        

4.1 Intervjuer med revisionsbyråer 

Nedan beskriver vi vårt empiriska material som resulterar utifrån våra kvalitativa intervjuer 

gjorda hos fyra lokala revisionsbyråer. De fyra revisionsbyråerna är Grant Thornton, Öhrlings 

PricewaterhouseCoopers, Deloitte och BDO Nordic. Intervjuerna med dessa fyra byråer har varit 

nödvändiga att utföra, detta då det hjälper vår studie att få ett större djup och förståelse kring 

vilka konsekvenser avskaffandet av revisionsplikten kan komma att föra med sig och hur 

byråernas ställningstagande är till avskaffandet.  

4.1.1 Johan Skarpnord – Grant Thornton 

Johan Skarpnord är en godkänd revisor på Grant Thornton Sweden AB i Kalmar. Han har varit 

aktiv inom revisionsbranschen i tio år. På Kalmar kontoret är dem åtta anställda och samtliga av 

deras kunder är mindre aktiebolag. Tjänster som Grant Thorton i Kalmar erbjuder är revision, 

rådgivning samt redovisningstjänster som bokslut, redovisning, deklarationsarbete och 

årsredovisning. Grant Thornton ingår inte bland de ”big four” byråerna men har på senare tid 

rankats som den femte största byrån. Deras nisch och specialitet är mindre och små ägarledda 

organisationer.  

Den exakta andelen av Grant Thorntons kunder i Kalmar som kan slopa revision är oviss, men 

Skarpnord tror att siffran ligger på landets snitt, vilket är 72 procent. Framtiden är osäker enligt 

Skarpnord men han ställer sig dock positivt till lagförändringen och anser att det nya förslaget är 

mer rimligt än det tidigare. Det kommer att uppstå ett större behov av konsulttjänster, därmed 

innebär det att vi kan få göra vissa omstruktureringar i våra tjänster. Skarpnord tror inte på några 
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eventuella förändringar inom revision då intressenterna ställer höga krav på bolagen. Seriösa 

bolag vill ha granskade siffror. ”De anses vara mer seriösa och pålitliga i långivarnas samt 

leverantörernas ögon”. (Skarpnord, 17 maj 2010) 

 Då bankerna kräver att en extern revisor granskar och säkerställer den ekonomiska 

informationen innebär det att man indirekt inte kan välja bort revision. Detta påstod Skarpnord då 

han samtalat med lokala banker och fått intrycket av att bankerna själva inte kommer att utföra 

granskningen på egen hand. Bankerna kommer med allra högsta sannolikhet att låta 

revisionsbyråerna utföra granskningen.  

Typen av företag som kommer att välja bort revision är enligt Skarpnord enmansföretag och 

vilande bolag. Troligtvis kommer det att vara företag som inte har behov utav större belåning 

eller inte bedriver handel med andra företag. Dessa typer av företag har oftast en liten kundkrets 

enligt honom.”Ur ett samhällsperspektiv kommer vi att förlora på ett slopat revisionskrav, men 

jag anser att slopandet kan bli något positivt då vi exempelvis får se mindre konkurser.” 

(Skarpnord, 17 maj 2010) Tidigare har revisionen varit påtvingad men nu har man valmöjligheten 

att avstå. Detta anser han vara en utmaning för byrån som de gärna tar sig an för att bevisa nyttan 

med revisionen. Det handlar i månt och mycket om att försöka få kunderna att inse vad nyttan 

med revision är. Kunderna ska veta vad man betalar för, till vilket pris samt vad de har för 

fördelar genom att använda sig utav revisionstjänsterna. Skarpnord är medveten om hur den 

eventuella förändringen kan tänkas påverka deras arbetsrutiner. Man har på senare tid varit 

införstådd med vad sälj innebär för verksamheten, men detta är något Grant Thornton vill sätta 

ännu större fokus på. Deras strategiska arbetsmetoder inriktar sig mot sälj och kundfokusering. 

Skarpnord berättar hur företaget arbetar för att skapa en närmare relation till sina kunder och 

vikten av att vara lättillgängliga. En stor anledning till att man förlorar en kund beror enligt 

honom på bristande uppmärksamhet av denne. Därför arbetar Grant Thornton väldigt mycket 

med kundrelationer och sätter stor fokus på konturnerlig kontakt med sina kunder.  

Vidare berättar Skarpnord att det förekommer alternativa tjänster till revision. Branschen rör sig i 

större utsträckning mot redovisning och detta innebär att allt fler redovisningskonsulter behövs i 

dagens revisionsbyråer. Det uppstår även en konkurrenssituation mellan revisionsbyråer och 

bokföringsbyråer. Dock så är man enligt Skarpnord inte orolig över situationen av anledning att 
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man erbjuder moderna och kunniga lösningar. ”Vi strävar inte efter att vara billigast utan vi vill 

istället kunna erbjuda en unik produkt och på så sätt har vi möjlighet att konkurrera med 

bokföringsbyråerna.” (Skarpnord, 17 maj 2010)  

4.1.2 Ulf Persson - Öhrlings PWC 

Ulf Persson är en auktoriserad revisor på Öhrlings PricewaterhouseCoopers i Kalmar. Han har 

varit aktiv inom revisionsbranschen i trettio år. Majoriteten av Öhrlings kunder består av mindre- 

medelstora företag. Persson uppskattar att de företag som väljer att slopa revisionen är i samma 

nivå med riks snittet.   

Det är svårt att uppskatta en exakt andel som har möjlighet att inte använda sig utav revision.”Vi 

tror som övriga kontor i Sverige att den procentuella andelen kan jämföras med Sveriges snitt.” 

(Persson, 18 maj 2010) 

Persson anser att de byråer som har gjort sin läxa och skapat goda kundrelationer där man är ett 

ständigt bollplank för företagen kommer att vinna i längden. Fördelen med avskaffandet är att 

duktiga och kunniga revisorer får bibehålla sina kunder och därmed får vi även se en utrensning 

utav revisorer som inte gjort denna läxa. De typer av företag som kommer att välja bort revision 

är företag utan risker. Ett exempel som Persson gav var en tandläkarfirma som inte har någon 

form utav belåning, få leverantörer och trogna kunder. Dessa företagstyper kommer med stor 

sannolikhet att avstå från revision framtill dess att företaget befinner sig i expansionsfas och 

belåning blir aktuellt. Persson tror inte att bankerna själva kommer välja att granska de företag 

som vill ha sina lån beviljade på grund av att man vill slippa jävssituationer som kan uppstå. 

”Man kan inte vara med att besluta eller handlägga något som man sedan granskar.” (Persson, 18 

maj 2010) Bankerna kommer då säkerligen att kräva en extern kvalitetssäkring från företaget för 

att godkänna möjligheten till belåning. Skatteverket är en annan aktör som kommer sätta press på 

de företag som väljer att inte bli reviderade.  

Öhrlings har i många år varit medvetna om att en eventuell förändring av revisionsplikten 

kommer att ske. Byrån har förberett en omställning sedan ett antal år tillbaka och tjänsteutbudet 

är skräddarsytt för att möta den nya marknaden. Mot den bakgrunden har byrån drivit igång en 

satsning som man valt att kalla ”nyttan med revision”. Persson uppskattar att 20 procent av de 

mindre företagen slopar revision men påpekar samtidigt att man i utbyte förväntar sig en ökning 
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på andra tjänster. Nyttan med revision är stor och det är något som de allra flesta verksamheter 

och intressenter är medvetna om. Persson menar att slopandet av revisionsplikten i mindre 

företag inte är något som håller Hans Börsvik, verkställande direktör på Öhrlings, vaken om 

nätterna. Hans Börsvik välkomnar ett avskaffande av revisionsplikten för mindre företag. Han 

anser att tvång aldrig är en bra utgångspunkt i ett affärsförhållande. Persson menar på det att när 

revisionen blir frivillig kommer de kunder som väljer att bibehålla byråns tjänster att ha gjort ett 

aktivt val som medför fördelar för både byråns revisionsuppdrag som för företagets kontakter. 

Om man jämför med de länder som avskaffat revisionen visar det sig att de flesta verksamheter 

väljer att behålla sin revision. Detta tyder på att argumenten för revision är starka. Ett bokslut 

som är reviderat ger både intern och extern nytta för verksamheten. Den interna nyttan innebär 

exempelvis att ägare och styrelse är medvetna om att det är korrekta och tillförlitliga rapporter 

som man har, samt en effektivitet i sina rutiner. Extern nytta innebär exempelvis att bolaget får en 

kvalité stämpel genom revision enligt Persson.   

Vidare gällande hur revisorernas framtid kommer att se ut tillhör Persson den gruppering som 

tror att revisorernas arbetsuppgifter kommer att vara till mestadels oförändrade. Orsaken är att de 

mindre företagen alltid kommer behöva någon form av ekonomisk hjälp. Redovisningsprinciper 

måste under alla omständigheter följas, till exempel bokslutsdispositioner samt kopplingen till 

skattefrågor. Sedan fyra år tillbaka har Öhrlings satsat på affärsservice med inriktning på 

redovisning. Byrån har dels köpt upp redovisningsbyråer men även köpt och investerat i egna 

skräddarsydda strategier. Persson ser ingen konkurrens med andra redovisningsbyråer utan 

konkurrensen ligger enligt honom med de andra revisionsbyråerna. Öhrlings strategi för att 

bemöta den eventuella konkurrensen är den enorma satsning och expertis som byrån har. ”Vi 

ligger långt fram i utvecklingen med vår tekniska satsning inom redovisningstjänster.” (Persson, 

18 maj 2010) Produkten är enligt Persson så pass utvecklad att den anses vara unik, en 

onlinebaserad tjänst som förbättrar och effektiviserar företagens administration oavsett storlek 

tror man är en stark konkurrensfördel. Visionsbyrån online som det heter är en digital plattform 

där alla siffror, analyser och fakta finns tillgängliga, oavsett var företagen befinner sig. Den 

praktiska tjänsten innehåller de senaste och mest användarvänliga programmen för att hantera en 

verksamhets ekonomi och med de tilläggstjänster som finns tillgängliga kan man även sköta 

företagets löneadministration samt fakturahantering förklarar Persson. Dessutom får företaget 
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snabbt och enkelt en överblick över sin ekonomiska situation via grafiska resultat- och 

balansräkningar. Även tjänster såsom löneredovisningar, skanning av leverantörsfakturor och 

bevakning av kundfordringar går att aktivera. Som helhet förklarar Persson att Visionsbyrån 

Onlines styrka är att man som företagare har företagets ekonomi tillgängligt dygnet runt vart man 

än befinner sig, samt med all information samlad på ett ställe riskerar företaget aldrig att förlora 

viktiga dokument. Säkerheten är hög och all information och data är krypterade med marknadens 

bästa säkerhetsprogram.  

Ytterligare en framåtväxande strategi som Ulf Persson förklarade att Öhrlings rör sig mot är 

begreppet TBA som står för ” Trusted Business Advisor”. Innebörden av TBA bygger på en allt 

mer service inriktad verksamhet som grundar sig på engagemang, närhet och kundfokus.  

 

Strategin fungerar så att en TBA (trusted business advisor) stämmer träff med kund för att lyssna 

på kundens behov. Utifrån den medlyssning och behovsanalys som TBA utför, ska TBA hänvisa 

kund till rätt person. ”Vi behöver inte vara specialister för att möta kund, utan det räcker att 

lyssna och hänvisa.” (Persson, 18 maj 2010) Den ultimata TBA:n anses ha stora öron, detta 

innebär i praktiken att denna person inte ska ha ett tunnelseende och leva i en bubbla utan man 

ska öppna öronen och lyssna på kundens behov.  

4.1.3 Christian Johansson – Deloitte 

Christian Johansson är en auktoriserad revisor, samt kontorschef på Deloitte i Kalmar. Deras 

kundstock består utav små- samt medelstora bolag. Johanssons uppskattar att cirka 60 procent 

utav deras kunder har möjlighet att slopa revision. Men han tror dock inte att många väljer att 

avstå byråns revisionstjänster.  
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De företag som troligtvis kommer att slopa revision är enligt Johansson vilande bolag, samt bolag 

med en anställd. Däremot kommer de företag som är på eller precis under gränsen troligtvis att 

behålla revisionen. Undersökningar har genomförts av Deloitte dels nationellt men även 

kontinuerligt när man väl varit i kontakt med kunderna. Johansson ser utifrån undersökningarna 

att de företag som vill bevara sin professionella ställning gentemot intressenterna och ha som 

ambition att utvecklas, samt omsätta mer, sälja företaget eller att belåna likvida medel kommer 

troligtvis att behålla revision. Ställningstagandet som Deloitte har tagit gällande satsning på 

redovisningsfrågan är att inte anställa redovisningskonsulter i större omfattning.”Vi väljer kaxigt 

att inte möta den eventuella konkurrensen som kommer att uppstå inom redovisning.” 

(Johansson, 19 maj 2010) 

Sammantaget vill byrån inte gå i samma spår som Öhrlings har gjort. Deloitte tror inte att 

konsultationer i skattefrågor och vanlig revision som utförs idag, kommer att vara mindre 

attraktiva framöver, detta med anledning att Johansson ser intressentgruppen som en trygghet. 

Krav på att mindre företag ska ha kvar sin revisor kommer att ställas av kreditgivare, 

Skatteverket, kunder och leverantörer.  

Styrkan hos Deloitte anses av Johansson vara att byrån inte har lika stor spridning som övriga 

revisionsbyråer har. Företaget vill vara väldigt duktiga på det man redan utför. Timpriserna är 

mer jämna hos Deloitte då man erbjuder mer jämna tjänster än exempelvis konkurrenterna 

Öhrlings, detta då Öhrlings erbjuder bredare tjänster. Johansson anser att revisionsplikten överlag 

har en positiv inverkan på företagen. ”Det är viktigt att företagen själva har möjlighet att välja att 

bli reviderade, detta då kompetensen hos beställaren blir större.” (Johansson, 19 maj 2010) 

Att tvinga företag till revision är aldrig en bra utgångspunkt för att driva affärer enligt Johansson.  

Johansson kunder är ofta införstådda med hur pass viktigt det är att ha revisorn som bollplank. 

Han är nästintill övertygad om att ett avskaffande av revision inte skulle ha en större inverkan på 

hans situation som revisor, detta eftersom Deloitte redan har byggt upp sin kundstock. Den trogna 

kundstocken som Deloitte har byggt upp med åren är en följd utav en noggrann uttänkt 

säljstrategi. Johansson förklarar att säljstrategin som Deloitte arbetar utifrån har funnit där länge. 

Strategin bygger på en nära och kontinuerlig kontakt med kunderna, en noggrann uttänkt 

behovsanalys samt rådgivning och löpande kommentarer som är till företagens fördel.   
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Johansson tror inte att företagen har möjlighet att inbespara så mycket kapital genom att välja de 

alternativa tjänsterna till revision. Utför man revision i ett mindre bolag som man har granskat 

året dessförinnan, är man medveten om att de ingående siffrorna stämmer. Anledningen till det är 

att man har följt företaget under året som varit och är insatt om hur allt är sammankopplat. Ska 

man gå in och utföra ett inlägg på en balanspost kan man inte endast fokusera på denna utan att 

kontrollera att ett antal andra olika villkor i hög grad stämmer säger Christian Johansson. Hans 

bedömning är att kostnaden för de alternativa tjänsterna i jämförelse med paketpriser som 

innehåller frivillig revision inte kommer att bli mycket mer förmånligt. En normal kostnad för 

revision av ett mindre bolag ligger någonstans mellan 10 000 – 15 000 kronor. För de företag 

som väljer att ha kvar revision innebär det ett ökat förtroende gentemot intressenterna. Följden 

blir att företaget får en kvalité stämpel som höjer verksamhetens tillförlitlighet. Internt resulterar 

det till att företaget får ordning och reda i sina siffror samt att styrelsen och verkställande 

direktören agerar i riktlinje med ägarnas avsikter.  

4.1.4 Charlotte Ahlberg - BDO Nordic 

Charlotte Ahlberg har varit aktiv i branschen i över 25 år och är idag en auktoriserad revisor som 

delar tjänsten som kontorschef på BDO Nordic. Ahlberg har en lång ledarskapsutbildning bakom 

sig och har god kännedom om vilka egenskaper som krävs för att klara eventuell förändring inom 

revisionsmarknaden.  

Typen av företag som kommer att välja bort revision är enligt Ahlberg vilande bolag samt bolag 

med en eller utan anställda. I de övriga fall som inte omfattas av slopandet försvinner inte 

behovet av revisionstjänster, detta kommer istället ge företagen helt andra valmöjligheter att välja 

om, när och hur detta behövs. ”Vi behöver inte ha ett lagstadgat revisionskrav, avskaffandet utav 

revisionen tror jag kan vara något positivt, det finns nöjligheter till att driva upp priserna.” 

(Ahlberg, 19 maj 2010) 

De företag som utan tvång väljer att behålla sina tjänster hos revisorerna är väldigt medvetna om 

vad de får. Många företag ser revision som en trygghet istället för en börda. Som småföretagare 

hamnar man enkelt in i b-lagets bolag om intressenterna inte kan se att allt står rätt till. Framöver 

blir det troligtvis en ännu större trovärdighetsfråga. Skatteverket är en intressent som Charlotte 

Ahlberg tror kommer vara oerhört insatta i den här trovärdighetsfrågan. Förutom 
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bokföringskontroller finns det all anledning att befara fel som kommer att påverka skatten. 

Banken än en annan intressent som kommer vara angeläggen om att en extern revisor har 

reviderat siffrorna i ett företags bokslut. Ahlberg tror att kreditvillkoren för de företag som väljer 

att ha kvar revision kommer vara betydligt bättre än för de som väljer att slopa. ”Jag tror att 

bankerna uppskattar vårt arbete, vi skapar trygghet för dem.” (Ahlberg, 19 maj 2010) Däremot 

tror hon att bankerna på långsikt kommer att se löpande rapporter som något väldigt 

betydelsefullt och det är något som man kommer eftersöka.  

För revisionsbyråerna är det oerhört viktigt att man jobbar med kunden i centrum enligt Ahlberg. 

Kunderna vill ha en nära relation med sin revisor, brist på uppmärksamhet är en stor anledning 

till att kunderna väljer bort den befintliga revisorn eller revision överhuvudtaget nu när det blir en 

möjlighet. Ahlberg anser att det behövs olika typer utav människor anställda i en revisionsbyrå, 

vissa är skickliga säljare andra är kunniga inom skattefrågor. Delägare är ofta personer som har 

god kännedom om hur en bra entreprenör arbetar. Som entreprenör arbetar man hårt för att nå 

framgång, de ser möjligheterna men framförallt skapar de resurser för att kunna nyttja dessa 

möjligheter. BDOs starka sida är att se kundens specifika behov menar Ahlberg. ”Det handlar om 

att se företaget och företagaren och vilken koppling som finns däremellan.” (Ahlberg, 19 maj 

2010) BDO är väldigt tydliga med att dem arbetar med ägarledda företag. Man har inte valt att 

satsa något utöver det vanliga på redovisningssidan än så länge på Kalmarkontoret, det kan dock 

bli aktuellt att man tar in duktigt redovisningsfolk framöver för att täcka eventuellt behov som 

kan uppstå.  Det är en relativt jämn spridning på tjänsteutbudet som Kalmarkontoret erbjuder. 

Bas tjänster så som företagsservice, bokslutsarbete, löpande redovisning etc. står för en tredje del 

utav tjänsteområdet medan revision och kvalificerad utgör två tredjedelar utav det totala utbudet. 

Enligt Ahlberg kommer man även fortsättningsvis att arbeta med samma spridning och därmed 

inte ändra sina strategier. 

4.2 Intervju med andra aktörer 

Nedan introducerar vi vårt empiriska material som är resultatet av våra kvalitativa intervjuer hos 

Ilko Corkovic, sektionschef på Skatteverket och Håkan Idensjö, företagsansvarig på Swedbank. 

Intervjuerna med Corkovic och Idensjö har varit nödvändiga att utföra, detta då det hjälper vår 

studie att förstå hur aktörer såsom banker och Skatteverket ser på revisionspliktens avskaffande, 
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samt vilka konsekvenser avskaffandet av revisionsplikten kan komma att föra med sig utifrån 

Swedbanks och Skatteverket synsätt och deras ställningstagande till avskaffandet.  

4.2.1 Ilko Corkovic – Skatteverket 

Ilko Corkovic arbetar på Skatteverket i Kalmar där han är sektionschef över skatterevisionen. 

Han har tio års erfarenhet inom branschen och har 22 revisorer som arbetar under honom.   

72 procent av de svenska företagen kommer att ha möjlighet till slopad revision från och med det 

räkenskapsår som börjar efter den 1 november 2010. I utbyte får skatteverket 40 miljoner kronor 

som ytterligare medel för att sköta den löpande kontrollen av företagens bokföring. Corkovic vet 

inte i vilken omfattning dessa pengar räcker till, men han anser ändå att det är ett steg i rätt 

riktning. ”Revisionsplikten betyder mycket för vårt arbete då det är vår kvalité försäkran.” 

(Corkovic 19 maj, 2010) Sektionschefen ställer sig negativt till revisionens avskaffande då han 

anser att omvärlden underskattar revisionens preventiva effekter, men är samtidigt nöjd över hur 

lagförändringen reformerades. Tidigare hade nästintill samtliga bolag möjlighet till att avstå från 

revision medans den nya reformen endast tillåter att 72 procent slopar revision. Frågan som bör 

ställas är enligt Corkovic, hur många utav de mindre bolagen som väljer att avstå ifrån 

revisionen? Skattefel begås till största del utav mindre bolag, samma typ av bolag har nu 

möjlighet att avstå ifrån revision. Konsekvensen av detta blir troligtvis att fler fel begås av de 

mindre bolagen än tidigare. Revisorerna utför ett arbete som bland annat innebär att rätta till de 

fel som kan påverka skatten. Skatteverket tror att genomsnittnivån på deklarationerna kommer att 

minska och att de därmed får mer att utföra. En metod som sektionschefen tror kan 

implementeras är en upplysningsruta som kan bekräfta ifall företaget använt sig utav en extern 

revisor eller inte. Denna metod kommer troligtvis vara till en hjälp för Skatteverket, detta då man 

kan styra sina kontroller mot de företag som bedöms vara mindre tillförlitliga. Den ultimata 

lösningen vore att kunna granska samtliga organisationer, men då Skatteverket har begränsade 

resurser måste myndigheten rikta in sig på de företag som befinner sig i störst riskzon. Corkovic 

är medveten om att det krävas ytterligare resurser för att bemöta den ökade arbetsbelastning som 

avskaffande av revisionsplikten eventuellt kommer medföra. Den del som troligtvis kommer öka 

mest är servicedelen. Detta menar Corkovic då den bakomliggande poängen med revisionens 

avskaffande är att det ska bli billigare för de mindre bolagen. I och med att Skatteverket troligtvis 
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kommer att utöka sina kostnadsfria servicetjänster, är det högst troligt att mindre företagen väljer 

att nyttja dessa tjänster framför revisionsbyråernas betalningstjänster. Eftersom att de mindre 

bolagen gör kostnadsbesparningar genom att bruka Skatteverketas kostnadsfria service 

rådgivning, kommer efterfrågan att vara betydligt större än i dagsläget. Detta ställer krav på 

Skatteverket som nu måste införskaffa högre kompetensutbildning samt mer framförhållen 

service. Som helhet bedömer Skatteverket att risken för fel i deklarationer och skatteunderlag 

ökar när revisionsplikten slopas. Därav kommer besöken ute på företagen att öka, då det i första 

hand inte handlar om att kontrollera, utan att förebygga fel. Poängen är enligt Corkovic att stötta 

och vägleda de bolag som inte har revisor, så de gör rätt ifrån sig.    

4.2.2 Håkan Idensjö – Swedbank 

Håkan Idensjö arbetar på Swedbanks företagsavdelning, där en grupp på åtta anställda arbetar. 

Idensjö är en av de ansvariga inom företagsavdelningen som beviljar lån till aktiebolag. Han har 

varit med i bankbranschen väldigt länge och har idag över trettio års erfarenhet, där han bland 

annat utför kundbesök och sitter med vid kreditbeslut.    

Redan i början av intervjun fastställer Idensjö revisionens betydelse i samband med belåning till 

mindre bolag. Revisorns självständiga yttrande är en trygghet för Swedbank då de kan tillförlita 

sig på företagets ekonomiska information. När Idensjö arbetar med ett företags 

kreditbedömningsprocess, är det många faktorer han sätter stor fokus på. Första delen inom 

processen är att beakta ifall revisionsberättelsen är ren eller oren. Skulle de förekomma en oren 

revisionsberättelse så är det av betydande roll vad orsaken är. Är orsaken irrelevant för 

bedömningen som exempelvis försening vid skattebetalning så påverkar det inte 

kreditbedömningsprocessen. Därmed begär man oftast in reviderade årsredovisningar men även 

delårsrapporter. Steg två berör kundens historiska ekonomi där olika nyckeltal bedöms, som är 

framtagen ur balans- och resultaträkningen. Kundens historiska ekonomi är väsentlig att 

analysera då den avslöjar mycket information om företagets tidigare utveckling. ”Man får inte 

låsa fast sig på kundens historik allt för mycket då lånet avser en framtida investering.” (Idensjö, 

20 maj 2010) Till följd av detta blir steg tre, kundens framtida återbetalningsförmåga, där en 

ekonomisk analys utförs för att beräkna kundens riskanalyser. Det är exempelvis betydelsefullt 

att klargöra om bolaget har någon budget för investeringen och huruvida kassaflödet påverkas av 
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den. Analys av likviditetsbudget och kassaflödesanalys är viktiga inslag för bedömningen. Andra 

typer av riskanalytiska säkerheter som bedöms vid kreditgivning är borgen, kreditavtal och 

företagsinteckningar. Följden av företagsinteckningar och andra ekonomiska säkerheter blir att 

banken får kontakta revisorn som får hjälpa till med värdering av bokslutsposter. Idensjö 

förklarar att kunden inte får ta utdelning utan bankens godkännande vid vissa tillfällen. Vidare av 

betydande roll vid kreditgivningen är förtroendet banken har för kunden. Enligt Idensjö skapas 

förtroende mellan parterna på två olika sätt, dels utifrån den kvalité stämpel som revisorn bidrar 

med men även om banken har utfört affärer med kunden tidigare. Har tidigare affärer genomförts, 

påvisar det att kundens resultat- och balansräkning har varit korrekt och detta medför en 

ytterligare tillförlitlighet gentemot kund. Men svårigheten ligger i nystartade företag då de inte 

går att analysera i samma utsträckning som etablerade företag. För att skapa en bra bild över de 

nystartade företagen, bör man förstå branschen, ställa mycket frågor och införskaffa mycket 

information om verksamheten. Den allra viktigaste och lämpligaste metoden är enligt Idensjö att 

besöka företaget för att på egen hand skapa sig en uppfattning.  

Swedbanks företagsavdelning ser inte positivt på den nya lagförändringen som tillåter mindre 

företag att slopa revision. Idensjö har förståelse för mindre företag som vill plocka bort 

revisionen då kostnaden är för hög för dessa. ”Vi accepterar den lagstiftning som ska träda ikraft 

snart, men våra arbetsmetoder kommer att vara oförändrade då vi kräver bra underlag.” (Idensjö, 

20 maj 2010) Swedbanks bedömningsprocesser grundar sig på granskade underlag som är kvalité 

stämplat av revisorn. Detta skapar trygghet för banken då de kan lita på att den ekonomiska 

informationen stämmer. Därför kommer Swedbank enligt Idensjö fortsätta kräva reviderade 

årsredovisningar av mindre bolag för att bevilja dem lån. Idensjö har varit noga med att deras 

kunders redovisning är korrekt och så vill han även ha det i framtiden. Han vill ha en 

utomstående redovisningsexpert som granskar företagets ekonomi på ett professionellt och 

kritiskt sätt.    

Som helhet kommer inte ett slopande av revisionsplikten att inverka på banken speciellt mycket, 

enligt Idensjös tycke. Oavsett om lagen förändras kommer banken att fortsätta kräva reviderade 

årsredovisningar och arbetsmetoderna kommer att vara dylikt då de kommer att kräva samma 

underlag som tidigare inför ett kreditbeslut. Idensjö tror inte heller att banker generellt kommer 
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att utföra den externa kontrollen på företagens finansiella information, utan kontrollen utförs av 

revisionsbyråerna.   

4.3 Intervju med mindre aktiebolag 

Här har vi valt att samla empiriskt material som är ett resultat utifrån våra kvalitativa intervjuer. 

Dessa intervjuer är gjorda med småföretagaren Jangir Maddadi, grundare för Jangir Maddadi 

Design Bureau AB samt med Universitetsadjunkten Henrik Von Heijne som sitter i ett 

logistikföretags ledningsgrupp. Intervjuer gjorda med dessa personer hjälper oss få inblickar över 

hur företagen ställer sig till revisionens avskaffande.   

 4.3.1 Maddadi och Von Heijne 

Grundaren och designern Jangir Maddadi startade Jangir Maddadi Design Bureau år 2004. Hans 

vision är att skapa ett företag som hjälper kunder att få klarhetsdrivna produkter. Bolaget 

fokuserar på människors behov och strävar efter att erbjuda produkter som fungerar som 

praktiska lösningar som sätter människan i centrum. Regeringen har som mål att framöver 

avskaffa revisionsplikten även för de större bolagen, men för Design Bureau AB är revision en 

självklarhet. ”Jag har haft revisor ända sen starten och detta är något jag vill fortsätta ha även 

framöver.” (Maddadi, 17 maj 2010) För företaget innebär revisorn en kvalité stämpel som skapar 

trygghet för kunder, leverantörer, kreditgivare samt myndigheter samtidigt som företaget får 

bekräftat att allt är i sin ordning. Som företagare sparar man tid, får en ökad självkontroll samt att 

man anses seriös utåt av samtliga intressenter. Dessutom anser Maddadi att hans revisor bidrar till 

konkret hjälp då han identifierar eventuella problem som kan uppstå för att därefter finna lämplig 

lösning. Då Design Bureau AB bedriver handel utanför Sveriges gränser, är det viktigt att känna 

till dem internationella reglementen som finns. Maddadi är en oerhört duktig designer samt en 

driven säljare, dock brister hans kunskaper på den ekonomiska sidan. Därav känner Maddadi att 

hans revisor bidrar till en trygghet som inte kan mätas med summan han betalar för tjänsten. I 

dagens samhälle ställs stora krav på företags ekonomiska information. Den ska vara lättillgänglig, 

omfattande och tillförlitlig. Med en erfaren revisor får företaget en professionell genomförd 

revision som bidrar till stora fördelar för företagets verksamhet. ”Bästa egenskaperna min revisor 

besitter är att han är lyhörd och väl insatt i min bransch. Jag ser den kontinuerliga kontakten med 

min revisor som det allra viktigaste skälet till att jag behåller tjänsten.” (Maddadi, 17 maj 2010)  
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Henrik Von Heijne sitter i ledningsguppen för ett lokalt logistikföretag. Von Heijne har även en 

25 årig erfarenhet bakom sig inom revisionsbranschen där han bland annat varit anställd av 

Öhrlings. Dessutom är han universitetsadjunkt inom ekonomi med inriktning mot revision.  

Von Heijne anser att seriösa företag troligtvis väljer att behålla kvar sin revisor, detta då 

intressenter och andra aktörer kräver revision. Logistikföretaget som Von Heijne är verksam 

inom tänkte till en början avveckla revisionen, detta då man tillhörde den grupp av företag som 

hade möjlighet att fritt välja bort plikten. Företaget ansåg att kostnaden för revision var högre än 

nyttan samt att man har låga risker och begränsade kunder. Verksamheten har en låg extern 

finansiering och cirka 40 kunder varav en kund står för 40 procent av den totala omsättningen.  

Efter den nya lagförändringen tillhör man istället den grupp utav företag som inte har möjlighet 

att slopa revisionsplikten.  Efter avskaffandet av revisionsplikten kommer vi troligtvis få se en 

helt annan strategi från revisionsbyråerna. Man kommer att gå ifrån de allmänna 

revisionstjänsterna och istället skräddarsy lösningar utifrån företagens behov.  Enligt Von Heijne 

finns det två olika revisorstyper, den ledande typen och den granskande. Hans personliga åsikt är 

att revisorer rör sig allt mer mot den ledande figuren som ska fungera mer som en rådgivare som 

är ett ständigt bollplank.  
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5. Analys 

___________________________________________________________________________ 

 I detta kapitel presenterar vi en sammanfattning av det empiriska materialet som introducerades 

i föregående kapitel. Detta kopplas sedan samman med den referensram som framlagts i kapitel 

tre. För att underlätta för läsaren och ge en tydlig struktur, väljer vi att analysera varje 

intressentgrupp för sig. Intressentgrupperna är revisionsbyråer, banker, Skatteverket samt 

aktiebolag. 

__________________________________________________________________________        

5.1 Revisionsbyråerna 

Samtliga revisionsbyråer som vi har varit i kontakt med anser att revisionsplikten ska avskaffas. 

Detta är ett tydligt tecken på att man börjat ändra inställning till revisionens tvångskrav. För 

endast fem år sedan kunde man läsa att fyra av fem revisorer ansåg att revisionsplikten skulle 

vara kvar. Dessa undersökningar gjordes från tidigare studenter på BBS högskolan i Kalmar. 

Respondenterna man var i kontakt med då är nästintill de samma som vi har arbetat med. Det 

känns därför naturligt att dra slutsatsen att de flesta revisorer har gjort en attitydförändring 

gällande revisionspliktens avskaffande. Byråerna är positiva till fastställandet som har gjorts, man 

är eniga om att detta kommer leda till en konkurrenssituation som kommer sporra samtliga byråer 

att arbeta ännu hårdare för att inte tappa kunder. 

5.1.1 Johan Skarpnord – Grant Thornton 

Grant Thornton är en revisionsbyrå som har valt att endast arbeta med små- och ägarleda företag. 

De har under en långtid varit medvetna om ett eventuellt avskaffande av revisionsplikten. Man 

ställer sig dock positiv till de nya gränsvärdena och anser att det nya förslaget är mer rimligt än 

det gamla. Byrån känner sig trygg då man har arbetat fram en god relation till sina befintliga 

kunder. Precis som de andra byråerna i vår uppsats är Grant Thornton övertygade om att 

revisionens betydelse inte kommer minska avsevärt, detta då intressenter kommer ställa höga 

krav på småföretagare som väljer bort revisionen. I teorin beskriver vi hur samtliga intressenter 

har en direkt eller indirekt nytta av revision, då revisionsarbetet beskrivs ske i ”the public 

interest” och ger en viktig kvalitetsstämpel för småföretagen. Som småföretagare är det viktigt att 
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ha mer tid över till firmans kärnverksamhet, försvinner revisorn ur verksamheten blir företaget 

tvunget att utföra egna granskningar för att på så sätt skapa förtroende till verksamhetens 

ekonomiska rapportering. Utifrån vår teoretiska uppfattning samt vårt empiriska material kan vi 

därmed påstå att detta resulterar till att företagets tillförlitlighet minskar avsevärt. Kunder som 

kontaktar mindre företag vill veta att bolaget bedriver en seriös verksamhet där allt fungerar som 

det ska.  

Utifrån den teori vi har läst kan vi konstatera att redovisning kommer bli en kärnprodukt för 

många revisionsbyråer. Grant Thornton är medvetna om detta, dock har inga direkta 

omstruktureringar gjorts i deras tjänsteutbud. Byrån väljer istället att arbeta mer med 

säljfokuserade strategier där revisionens nytta säljs in. Tidigare har revisionen varit påtvingad 

men nu har man valmöjligheten att avstå. Detta anser Skarpnord vara en utmaning för byrån som 

de gärna tar sig an för att bevisa nyttan med revision. Det handlar i månt och mycket om att 

förklara varför revision behövs samt vilka fördelar det för med sig. Detta är argument som byrån 

ständigt förmedlar till sina befintliga kunder men för att nå nya kunder krävs det att man satsar på 

att marknadsföra sina tjänster. Då Kalmar är en mindre ort beskriver Skarpnord ”word-of-mouth” 

vara den absolut bästa marknadsföringsstrategin. Ofta tendrar vi att lyssna på våra bekantas 

rekommendationer, tips och råd. Strategin uppstår oftast som en effekt av en annan 

marknadskommunikation, exempelvis genom att en person som har haft en bra eller mindre bra 

erfarenhet av en tjänst som denne vill dela med sig till andra bekanta.  Fördelen med denna 

strategi är att den är kostnadsfri, samt att trovärdigheten i budskapet är högt då informationen 

kommer ifrån en bekant.  

Sammanfattningsvis är Grant Thornton en revisionsbyrå som vi anser vara någorlunda i 

riskzonen nu när de mindre företagen har möjlighet att avstå revision. Detta grundar vi i att byrån 

endast arbetar med små- samt ägarledda bolag. Företaget har inte heller arbetat fram några 

strategiska metoder för att bemöta det stora redovisningsintresset som troligtvis kommer att 

uppstå. Byrån väljer istället att förlita sig på sina kundrelationer samt bedriva en säljfokuserad 

marknadsföring där kunderna blir företagets ambassadörer utåt.  
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5.1.2 Ulf Persson - Öhrlings PWC 

Samtliga byråer har gjort en nisch och valt att fokusera sig på sina kärnprodukter. Ulf Persson på 

Öhrlings anser att det är nu som det kommer märkas vilka revisorer som gjorts sin läxa. Öhrlings 

har varit väldigt aktiva de senaste fyra åren, byrån har satsat en hel del på affärsservice och man 

har inriktat sig mot redovisning. Företaget har köpt upp redovisningsbyråer samtidigt som man 

har investerat i egna skräddarsydda strategier. Det handlar om att hitta det kunderna söker och 

göra det väldigt bra. De byråer som skapat goda kundrelationer där man är ett ständigt bollplank 

för företagen kommer att vinna i längden. Utifrån teorin kan vi se att revisionsplikten tvingar 

samtliga aktiebolag att utföra revision. Den nya lagförändringen medför automatiskt en 

förändring hos revisionsbyråerna (SOU 2008:32). Byråerna måste därmed anpassa sig mer till 

företagen för att kunna bevara dessa som kunder. Utifrån vår empiri kan vi bekräfta att en 

anpassning krävs för att möta marknadens förändring. En tydlig metod för att bemöta 

förändringen är att byrån arbetar med strategin TBA. Strategin bygger på en servicenära relation 

som sätter kunden i fokus och grundar sig på engagemang och kontinuerlig kontakt. Utifrån den 

medlyssning och behovsanalys som TBA utför, ska denne hänvisa kund till rätt person. 

Rådgivarna behöver inte vara specialister utan endast hänvisa till de medarbetare som besitter den 

kunskap som kunden söker. Viktigt är att man som TBA förstår kundens bakomliggande problem 

för att ge bästa möjliga underlag till företagets specialister att arbeta med.  

Person tror att Öhrlings precis som alla andra byråer kommer tappa intäkter i och med 

lagförändringen men han tror dock på högre intäkter på redovisningssidan. Den bakomliggande 

orsaken till lagförändringen är att små och medelstora företags kostnader för revision utgör en 

stor post, samt att de skulle gagnas av förenklade regler. Dessa påståenden stärks utifrån vår teori 

där Europeiska rådet konstaterar att företagens administrativa kostnader skulle minska med 25 

procent fram till år 2012 i och med lagförslagets förändring. I allt större omfattning har fler 

europeiska länder avskaffat revisionsplikten för mindre aktiebolag och syftet med förändringen är 

att företagen själva skall kunna få avgöra hur mycket de vill köpa av redovisnings - och 

revisionstjänster. 

Då förkänslan är att marknaden eftersöker mer redovisningstjänster har Öhrlings en stor 

konkurrensfördel gentemot de andra byråerna genom att byrån gjort stora investeringar inom 

redovisningstjänsterna. En modern online redovisningstjänst har skapats för att förbättra och 
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effektivisera företagens administration. Den praktiska tjänsten innehåller de senaste och mest 

användarvänliga programmen för att hantera en verksamhets ekonomi och med de tilläggstjänster 

som finns tillgängliga kan man även sköta företagets löneadministration samt fakturahantering.  

Sammanfattningsvis kan vi utifrån vårt empiriska material och teoriförståelse konstatera att 

Öhrlings valt att marknadsanpassa sina tjänster på grund av lagförändringen. Byrån har anpassat 

sina tjänster till vad man tror kommer efterfrågas av kunderna. De tydligaste strategiförändringar 

som Öhrlings gjort är att man framtagit Visionbyrån online samt skapat TBA strategin.   

5.1.3 Christian Johansson – Deloitte 

Undersökningar utförda av Deloitte visar att de företag som vill bevara sin professionella 

ställning gentemot intressenterna och ha som ambition att utvecklas, samt omsätta mer, sälja 

företaget eller att belåna likvida medel kommer troligtvis att behålla revisionen. 

Ställningstagandet som Deloitte har tagit gällande satsning på redovisningsfrågan är att inte 

anställa redovisningskonsulter i större omfattning. Detta finner vi vara tämligen märkligt då det 

strider mot skrivna teorier som påstår att avskaffandet medför till att fler redovisningstjänster 

kommer vara efterfrågade.  

Den nära kontakten som byrån har med sina kunder anser Johansson vara ovärderlig då den 

hjälper företaget att behålla dessa. Även de företag som har en extern belåning, väljer troligtvis 

att behålla revisorn då bankerna kräver granskade räkenskaper. Utifrån våra intervjuer som vi har 

gjort finner vi dock att Delottie och Skatteverket är oeniga i en viss fråga. Skatteverket är relativt 

säkra på att man kommer utöka sin service och erbjuda rådgivning till de företag som eftersöker 

det. Detta tror inte Johansson på däremot, han ser inte Skatteverket som en konkurrent på 

rådgivningssidan utan mer ett komplement.   

Tidigare medförde revisionsplikten att samtliga aktiebolag tvingades utföra revision. Den nya 

lagförändringen medför automatiskt en förändring hos revisionsbyråerna(SOU 2008:32). 

Byråerna måste därmed anpassa sig mer till företagen för att kunna bevara dessa som kunder, 

skräddarsydda tjänster är något som beskrivs vara högt värdesatt av kunderna då man inte vill ha 

allmänna tjänster i lika stor utsträckning som tidigare. Broadbent (1999) förtydligar vikten med 

att bevaka sin prestanda i förhållande till verksamhetens mål. Deloitte har under en längre tid 
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bevisat för företagen att en extern revision är fördelaktigt för att nå en utveckling i sin 

verksamhet. Denna bekräftelse är nödvändig då valmöjligheten finns för aktiebolagen att avstå 

ifrån revision. Service management strategier har vuxit fram hos revisionsbyråerna mer än 

någonsin anser vi utifrån de intervjuer vi har gjort, anledningen till det är att byråerna vill skapa 

en starkare kund tillfredställelse.  

5.1.4 Charlotte Ahlberg - BDO Nordic 

Charlotte Ahlberg är inte ensam om att tycka att revisionsplikten ska tas bort. Hon anser att det är 

tid nog att visa kundnyttan av revision och att den ska komma i fokus i stället för att revision ska 

anses vara en betungande kostnad för småföretagen. I tuffa tider som dessa uppskattar 

företagsägare och företagsledare värdet av att ha tillgång till kvalificerad kompetens och man är 

villig att betala för det. De är just här som Ahlbergs argument skiljer sig en aning från 

konkurrenternas. Hon anser att priserna bör drivas upp och det tror hon också att de kommer göra 

i och med pliktens avskaffande. De företag som väljer att behålla sin revisor behöver stöd för att 

analysera situationen som kan uppstå när bolagets resultat håller en negativ trend. Att kunna få 

denna hjälp i tid anses vara ovärderligt. Företagen kommer nu mer än någonsin att behöva 

kvalificerad assistans för att bedöma risker och väsentligheter i bolagens verksamheter, denna 

hjälp får man bäst utifrån om man frågar Ahlberg. Som revisor måste man dock vara förstående 

till de kunder som ändå väljer bort revisorn, oftast brukar båda parterna vara överrens om att 

revision inte behövs för företaget. Dessa bolag är oftast vilande företag eller företag med en eller 

inga anställda samt företag som inte har några större risker i sin verksamhet. Övriga bolag är trots 

allt väldigt måna om hur intressenter och andra aktörer på marknaden uppfattar deras verksamhet. 

Det är inte många företag som vill b-listas och anses vara b-lagets bolag, detta skulle skapa 

uppmärksamhet i trovärdighetsfrågan och företaget hade inte varit lika tillförlitligt. Skatteverket 

är en intressent som vill se att allt står rätt till, skatter ska betalas och bokföringen ska vara 

klanderfri. Likadant vill bankerna att siffrorna ska vara reviderade innan man bestämmer sig för 

att söka lån. De företag som visar upp ett bra bokslut kommer också ha fördel när det kommer till 

att bli beviljade kredit. Det man ser tecken på om man analyserar de olika intressenterna är att de 

är överrens om att löpande rapporter kommer vara betydligt mer eftertraktade än de är i dag.  
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Teorin talar även om för oss hur pass viktigt det är att man har arbetat fram en tydlig strategi som 

man utgår efter. BDO är oerhört angelägna om att sätta kunden i fokus, man vill visa att man är 

uppmärksam och vill kundens bästa. Byråerna behöver olika människotyper anställda hos sig och 

vi kommer därför att uppleva att nya tjänster presenteras och personalförändringar sker i form av 

utbyte av medarbetare med fel profil och förstärkningar av medarbetare med nya 

kompetensprofiler. Revisorer som inte arbetat med kundrelationer och gömt sig bakom det 

faktum att det fortfarande är lagkrav på revision, kommer att med allra största sannolikhet tappa 

kunder och på längre sikt även försvinna bort från marknaden. Framtiden söker revisorer och 

rådgivare som är villiga att kommunicera ut sina tjänster till kunderna. Varje medarbetare har 

alltså som krav att framöver vissa kundnyttan av sina tjänster för att få rätt betalt.  

5.2 Skatteverket och Swedbank 

Skatteverket  

Skatteverket avråder från utredningens huvudförslag att ta bort revisionsplikten för små företag. 

Enligt verket har utredningen underskattat den preventiva effekten som revision har för att 

motverka fel och fusk i inkomst- och skattedeklarationerna. I dagsläget där revisorer är ett måste 

sker mycket ekonomiska brott. Logiskt sätt borde brotten inte minska utan motsatsen, då den 

externa kontrollen inte är lika omfattande. Även Corkovic ställde sig negativt till avskaffandet, 

men var ändå tacksam att 72 procent istället för 97 procent av samtliga bolag i Sverige kan slopa 

revisionen. Revisionsplikten betyder mycket för Skatteverkets arbete då det är en kvalité 

försäkran. Lagförändringen tvingar Skatteverket att omstrukturera sina arbetssätt och metoder då 

en högre kontroll måste utföras på bolag som inte är reviderade. Det tänkbara blir att företagen 

obligatorisk måste lämna upplysningar om de haft biträde av en uppdragstagare vid upprättandet 

av bokslutet och om deras årsredovisning granskats av en revisor. På så sätt ökar graden av 

tillförlitlighet till verksamhetens deklaration och fokus kan läggas på andra företag som inte har 

använt sig utav en revisor.  

För den eventuella service- och kontroll ökningen får skatteverket 40 miljoner kronor i medel. Vi 

kan varken utifrån teorin och/eller empirin veta om dessa medel räcker, däremot kan vi konstatera 

att fler skattefel troligtvis kommer att inträffa då fler företag väljer att inte granskas. De företag 

som vill göra fel ifrån sig kommer med stor sannolikhet att inte välja bli reviderade. Utifrån vår 
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teoretiska referensram och empiriska undersökning med Corokovic förstod vi att skattefel begås 

till största del utav mindre bolag, samma typ av bolag som nu har möjlighet att avstå ifrån 

revision. Det logiska blir naturligtvis att fler skattefel begås och att Skatteverket får mer att göra.   

Swedbank 

Utifrån den skriva teoretiska referensramen kan vi konstatera att en organisations årsredovisning 

och revisionsberättelse funktionerar mycket som ett beslutsunderlag för kreditlångivare. Banker 

och andra kreditgivare använder sig mycket av den externa redovisningen för att bedöma 

kreditrisken. Genom att analysera Idensjös ställningstagande gentemot lagförändringen kan vi 

påstå att Swedbank även i fortsättningen kommer att kräva en kvalificerad granskad rapport. För 

att bevilja ett företag kredit, utför Swedbank en kreditbedömningsprocess som innefattar att 

granska revisionsberättelsen, historiska ekonomi samt kundens framtida återbetalningsförmåga. 

Samtliga delar är kontrollerade av revisorn som kan konstatera att informationen stämmer. 

Utifrån revisorns godkännande kan då banken utföra sina kreditprocesser.  

Idensjös arbetssätt inom företagsavdelningen har alltid innefattat de tre stegen vi beskrivit i vårt 

empiriska material. Han kommer troligtvis inte att byta strategimetod då han kräver att en 

utomstående redovisningsexpert granskar företagets ekonomi på ett professionellt och kritiskt 

sätt.  Då banker inte har samma expertis, resurser och kompetens kommer de inte granska 

bolagen själva utan att överlåta arbetet till revisionsbyråerna. Sammanfattningsvis kan vi indirekt 

påstå att de företag som söker finansiellt stöd måste låta sig bli reviderade för att beviljas lån av 

banker. De flesta banker har sedan länge en väl utarbetad modell för bedömning av 

företagskunder. Modellen bygger på sifferunderlag som är reviderat. Utifrån den uppfattning vi 

får av vår teoretiska kunskap samt empiriska undersökning, verkar det inte finnas några planer att 

ändra modellen. Sedan kan man diskutera och analysera hur banker ser på trogna kunders 

underlag som väljer bort revision då de strider mot deras kreditbedömningsprocess. Å ena sidan 

är företaget en kund sedan lång tid tillbaka där ömsedig tillit och respekt förekommer, men å 

andra sidan är företagets aktuella underlag inte reviderat och därmed inte lika pålitligt. 
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5.3 Jangir Maddadi och Henrik Von Heijne   

För de mindre bolagen anses revisorn vara en kvalitetsstämpel som skapar trygghet. Samtliga 

intressenter förlitar sig på bolaget om en revisor har granskat dess räkenskaper och det är 

självklart oerhört viktigt för företaget att känna. Utifrån vår empirisamling av aktiebolag vill vi 

påstå att företagen anser sig spara mer tid till sin kärnverksamhet genom att använda sig utav en 

extern revisor, företaget får även en tyligare insyn i sin egen verksamhet samt att man betraktas 

vara mer seriös utåt av samtliga intressenter. Jämför vi Maddadis företag med det företag som 

Von Heijne är verksam inom kan vi se tydliga skillnader. Samtliga styrelsemedlemmar i 

logistikföretag som Von Heijne är verksam inom besitter någon form av ekonomisk kunskap. 

Verksamheten har även en låg risk med begränsade kunder samt att man utformar måntliga 

rapporter som bidrar till att företaget har insyn i sin verksamhet. Uppfyller man samtliga av dessa 

krav på egen hand ser vi ingen större anledning till varför man ska använda sig utav en extern 

revisor. Intressenterna är troligtvis väl medvetna om att företaget besitter den kompetens som 

man kräver. Problematiken kan dock uppstå när företaget vill belåna större summor eller när nya 

kunder införskaffas då dessa intressenter inte har samma kännedom och tillit till verksamheten. 

Maddadi som är enmansföretagare besitter inte samma ekonomiska kunskap och känner därför att 

han inte kan välja bort revisorn på samma sätt. Revisorn är en person som Maddadi har stor tillit 

till och ser som ett bollplank som hjälper honom med samtliga funderingar han kan ha kring sin 

verksamhet. Om vi ska förlita oss på teorin samt den empiriska samling som vi har gjort hade 

Maddadis företag varit ett praktexempel på företag som med stor sannolikhet kommer välja att ta 

bort revisionstjänsten. Men då Maddadi bedriver handel även utanför Sveriges gränser, är det 

viktigt att känna till dem internationella reglementen som finns inom skatt och moms exempelvis. 

Det är i stort sätt omöjligt för Maddadi att sätta sig in dessa ekonomiska frågor samtidigt som han 

vill lägga fokus på sin kärnverksamhet.  
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6. Slutdiskussion 

___________________________________________________________________________ 

I studiens sjätte kapitel introducerar vi uppsatsens slutsatser genom att besvara våra 

forskningsfrågor. Vi presenterar även en avslutande diskussion samt ger idéer till fortsatt 

forskning.    

___________________________________________________________________________        

6.1 Forskningsfrågor 

 Vilka effekter kan ett avskaffande av revisionsplikten få för revisionsbyråerna? 

 

 Vilka strategiska val investerar byråerna i inför ett avskaffande av revisionsplikten och 

hur kan man utifrån dessa bevisa nyttan som revisionen medför? 

 

 

Lagförslaget säger oss att slopandet av revisionsplikten i Sverige kommer minska antalet 

revisionsuppdrag en aning, samtidigt som bokföring -redovisningstjänster kommer att efterfrågas 

i större utsträckning. Detta kommer medföra till att revisionsbyråer får en ökad konkurrens från 

andra företag samt myndigheter med liknande ekonomiska tjänster. För att byråerna inte ska 

förlora allt för många kunder krävs det att de anpassar sina tjänster efter de små bolagens behov. 

Att flera statliga verksamheter kommer att behöva ytterligare resurser vid ett avskaffande av 

revisionsplikten för små företag, kan innebära att revisionsbyråernas tjänster minskar då de 

statliga verksamheterna tar över byråernas gamla tjänsteuppdrag. 

Revisionsbyråerna kommer nu mer än någonsin att få vissa nyttan med revision. De byråer som 

varit drivna i frågan och tydliggjort revisionens betydelse är också de som löper minst risk att 

förlora kunder. Strategiska förändringar i sitt sätt att arbeta tror vi starkt på, Öhrlings metoder att 

vara aktiva och lyssna till kundens behov är något som vi ser som väldigt positivt. Kunder vill bli 

uppmärksammade och Öhrlings sätt att jobba med en TBA som en lyhörd rådgivare kan vara ett 

steg i rätt riktning. Det är centralt att påvisa att nyttan med revision överskrider dess kostnader, 

det är endast då som kunder kommer vara redo att betala rätt pris för rätt tjänst. Att konkurrens är 

skyhög i samtliga branscher idag är något som revisionsbyråerna kan dra till sin fördel. Behovet 
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för kvalificerad kompetens kan inte vara större, men frågan är vem som kommer fylla upp hålet 

som kan uppstå om företagen väljer att slopa revisionsplikten. Många spekulerar kring detta, kan 

Skatteverket möjligtvis bedriva en form utav rådgivning som konkurrar ut revisionsbyråernas 

tjänster idag, ingen vet säkert men mycket pekar på att byråerna måste arbeta hårdare för att inte 

förlora konkurrenskraft. Vi tror inte att kunderna till en början kommer välja bort sin revisor men 

om Skatteverket arbetar fram en god rådgivningsservice som matchar det byråerna kan erbjuda 

och denna rådgivning blir kostnadsfri så kan kunderna mycket väl tänkas ta bort sin revisor. 

Tänkta vägar som byråerna kan ta är att vara mer säljfokuserade och knytta till sig kunder genom 

att bevisa fördelarna med revision. Kunder eftersträvar inte i samma omfattning de gamla 

tjänsterna som byråerna har haft i många år nu, i dagsläget är det istället viktigt att lyssna till 

kundens behov och skräddarsy ett tjänstepaket för respektive kund. Kunden är medveten om att 

intressenter har ögonen på dem, den finansiella biten ska stämma på kronan annars är inte 

företaget tillräckligt tillförlitligt för att göra affärer med. Det är här revisorn kommer in i bilden, 

denne blir en extern person som tänker utanför boxen som det så fint heter. De allra flesta företag 

har insett hur pass svårt det är att upptäcka väsentliga fel och brister i de egna leden. De företag 

som kommer välja att fortsätta köra på egen hand kommer troligtvis att så småningom inse 

svårigheten med det och det är då som kostnaderna egentligen flyger iväg.  

Istället för att se revisionsplikten som en betungande kostnad för småföretagen borde man istället 

se dess kundnytta. Allt efter finanskrisen, har företag och intressenter skapats sig en rädsla att inte 

i tid hinna fånga upp signaler och göra korrekta uppskattningar för att bedriva resultatinriktade 

verksamheter. Det är under dessa förutsättningar som bolagens företagsledare och ägare 

uppskattar vikten av att nyttja meriterad kompetens. När det tydligt syns att nyttan överskrider 

kostnaden, är varje verksamhet redo att betala för det. De företag som vill fortsätta lägga kraften 

på sin kärnverksamhet anser vi att ska behålla sin revisor då nyttan blir betydligt större än 

kostnaden i många fall.   

I vår teoretiska sammanfattning framgår intressenternas behov att få en kvalitetssäkrad 

information. Tillförlitlig finansiell upplysning är grunden för all affärsverksamhet. Detta bestyrks 

ytterligare genom våra empiriska undersökningar och analys. Vi kan utifrån vårt material dra 

slutsatsen att behovet av kvalitetssäkrad information är som störst nu när vi fortfarande befinner 

oss i finanskris. I orostider förekommer det oftast en större misstro till de siffror som uppvisas av 
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företagen. Intressenter såsom kunder, kreditlångivare och leverantörer kommer att kräva tillträde 

till aktuell kvalitetssäkrad ekonomisk upplysning. I vissa omständigheter räcker det inte att enbart 

visa årsredovisningen som ett officiellt kvalitetssäkrat dokument, då dokumentet kan anses vara 

inaktuella om det är över 6 månader gamalt. Av den orsaken är det betydligt lättare att kontakta 

företagets revisor då dessa hårda krav ställs av intressenterna. 

Betydelsen av att beskriva kundnyttan av revisions- och rådgivningsbranschens tjänster är oerhört 

viktigt nu när övergången till frivillig revision närmar sig. Nya tjänster kommer att presenteras 

medans andra tjänster kan minska i antal. Det mest positiva är att en personalförändring inträffar 

då revisorer med fel profil byts ut med revisorer med rätta kompetensprofiler. Vi tror att de 

medarbetare som välkomnar och är villiga att anta utmaningen till förändrade arbetsformer 

kommer att lyckas bäst. De typer av revisorer som under så många år gömt sig bakom det faktum 

att det är ett lagkrav på revision, kommer till stor sannolikhet att tappa kunder och försvinna från 

marknaden. Nu när företagen inte nödvändigtvis måste ha revisor är det viktigt att revisorer 

bevisar revisionen nytta och betydelse för samtliga företag, oavsett storlek. Varje revisor väntas 

kunna kommunicera fram sina tjänster på bästa tänkbara sätt samt att dessa måste på samma gång 

kunna visa kundnyttan av sina tjänster för att få rätt betalt. De revisorer som på bästa möjliga sätt 

kan leverera det kunderna vill ha, samtidigt som de kan för verksamhetens ägare och dess 

intressenter framställa kundnyttan kommer att eftertraktas allra mest. Vi kan även dra slutsatsen 

att säljstrategin blir en central faktor för revisorers yrke då man ska sälja in företaget och dess 

tjänster. En revisors arbete bör alltid reflektera de tre t:na som är tillit, trovärdighet och trygghet. 

Uppfyller hans/hennes arbete dessa tre egenskaper kommer det med stor sannolikhet att bidra till 

kundnöjdhet.  

 Hur kommer lagförändringen att påverka arbetsmetoderna för Skatteverket och 

kreditgivarna?  

Skatteverket ställer sig emot förslaget att ta bort revisionsplikten för små företag. Enligt 

Skatteverket har utredningen underskattat den preventiva effekten som revision medför för att 

motverka fel och fusk i inkomst- och skattedeklarationerna. Lagförändringen bidrar till högre 

kontroll av mindre bolag, detta tvingar indirekt Skatteverket att omstrukturera sina arbetsmetoder. 

Det tänkbara blir att företagen obligatorisk måste lämna upplysningar om de haft biträde av en 
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uppdragstagare vid upprättandet av bokslutet och om deras årsredovisning granskats av en 

revisor. På så sätt ökar graden av tillförlitlighet till verksamhetens deklaration och fokus kan 

läggas på andra företag som inte har använt sig utav en revisor. För den eventuella service- och 

kontroll ökningen får skatteverket 40 miljoner kronor i medel. Om pengarna räcker eller inte, kan 

ingen svara på då summan är en uppskattning. Dock så vet vi att Skatteverket ändå är positivt 

inställda till bidraget man fått.   

Banker och kreditgivare använder sig mycket av den externa redovisningen för att bedöma 

kreditrisken. Via analyser gjorda utifrån Swedbanks ställningstagande gentemot lagförändringen 

kan vi påstå att man även i fortsättningen kommer att kräva en kvalificerad granskad rapport, då 

man kräver att en utomstående redovisningsexpert granskar företagets ekonomi på ett 

professionellt och kritiskt sätt. Eftersom att Swedbank inte eftersträvar att ta över tjänster som 

revisorerna hitintills har bidragit med samt att man inte har samma expertis och resurser, kommer 

de inte granska bolagen själva utan att överlåta arbetet till revisionsbyråerna. Sammanfattningsvis 

kan vi indirekt påstå att de företag som söker finansiellt stöd måste låta sig bli reviderade för att 

beviljas lån. 

6.2 Avslutande diskussion 

Om vi går tillbaka till grunden kan man fråga sig vad anledningen är till att revisionsplikten 

avskaffas? En anpassning till EU, enklare regleringar för företag samt en samhällsekonomisk 

nyttighet är några utav de argument som brukar dyka upp i samband med den slopade 

revisionsplikten. För att göra det hela enklare innebär det att kostnaden för revision är högre än 

nyttan för densamma, framför allt i mindre bolag. Precis som i resterande delen av EU finns det i 

Sverige en starkt politiskt press för att minska de administrativa påfrestningarna för företagen. 

Alliansen har satt ett tydligt mål som innebär att man vill minska företagens administrativa 

kostnader med 25 procent under 2010. Revisionspliktens avskaffande för de minsta aktiebolagen 

är den enskilt största åtgärden för att nå målet. (Balans nr 5). Att regeringen har valt en så kallad 

opt-out lösning i frågan om slopandet av revisionen innebär att företagen måste tänka till och 

troligtvis även föra en dialog med banken innan man bestämmer sig för hur man ska förhålla sig 

till frågan. Revisionen kommer på det här sättet att få sitt rätta värde och vi kommer troligtvis att 

få se en helt ny kraft blåsa in i branschen. De små företagen kommer helt plötsligt ha 
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valmöjligheter att nyttja de tjänster som de har behov av allra mest, det kan vara revision men det 

kan även vara något utifrån de nya tjänsterna. Fars generalsekreterare Dan Brännström delar på 

regeringens bedömning i Balans nr 5 och menar på det att revisorerna på sikt kommer att bli 

färre. Detta menar Brännström beror på att antalet revisionsuppdrag på sikt kommer att minska. 

Samtidigt kommer ett antal revisorer att byta inriktning och bli mer renodlade rådgivare eller 

redovisningskonsulter. Detta är något som vi också tror väldigt mycket på då samtliga utav de 

revisionsbyråer som vi har varit i kontakt med har antytt detta. Öhrlings har som sagt satsat stort 

på efterfrågestyrd revision och affärsservice, där har redovisningskonsulter prioriterats allra mest. 

Detta är ett strategiskt val som vi starkt tror kommer att gagna byrån framöver.  

De nya reglerna innebär som sagt att ungefär 72 procent av samtliga bolag runt om i landet kan 

välja bort revision, sett till antalet bolag är det 250 000 stycken som får en ny möjlighet att på 

egen hand avgöra vilka konsulttjänster som skapar störst nytta för företaget. Enligt den teori vi 

har läst samt enligt de kvalitativa intervjuer som vi har utfört kan vi dra en slutsats och bara 

bekräfta att företagens intressenter behöver tid på sig att ställa in sina rutiner efter de nya 

förhållandena som kommer träda i kraft den 1 november 2010. Detta gäller bland annat 

kreditgivare, Skatteverket, kunder och leverantörer. En betydelsefull fråga är naturligtvis att det 

finns en risk för att det inte kommer vara samma ordning på räkenskaperna i de företag som 

väljer att inte använda revision. Detta är en stor anledning till att vi ställer oss positiva till valet av 

de nya regleringarna. Vi tror att det är viktigt att en utvärdering görs med dessa gränsvärden som 

krav för att senare kunna fatta ett nytt beslut om att avskaffa revisionsplikten för ytterligare 

bolag.  

Det känns naturligt att ifrågasätta varför samtliga revisionsbyråer som vi har varit i kontakt med 

har ändrat inställning till revisionens avskaffande. Tidigare var man negativ till avskaffandet och 

nu har man istället en lugn och självsäker inställning till lagförändringen. Frågan vi bör ställa oss 

är om detta är en fasad eller om byråerna verkligen känner sig trygga inför framtiden? Vår 

uppfattning är att byråernas trygghet dels bygger på de strategiska förändringar som tillförts för 

att bestyrka nyttan med revision men även på intressenternas påtryckningar där man kräver 

externt reviderat material. Det är för tidigt att påvisa vilken strategisk metod som kommer visa 

sig vara den optimala, detta kommer istället visa sig längre fram. Utifrån vår förståelse som vi har 

samlat på oss under studiens gång vill vi påstå att Öhrlings är den byrån som kommit längst med 
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sitt strategiska arbete. Det påstår vi då förkänslan är att marknaden eftersöker mer 

redovisningstjänster än någonsin. Öhrlings har varit väldigt aggressiva och man har köpt upp 

redovisningsbyråer, samt anställt kvalificerade redovisningskonsulter. Ytterligare åtgärder som 

införts är en modern online redovisningstjänst som skapats för att förbättra och effektivisera de 

mindre bolagens administration. Ett annat vinnande koncept anser vi vara den framåtväxande 

strategin TBA. Detta är en strategi som bygger på service management och sätter kundens behov 

i fokus. Tidigare har en allmän tjänst sålts till kunderna, nu vill man istället lyssna för att i nästa 

steg kunna erbjuda en unik lösning till kundens problem med hjälp utav rätt medarbetare. Denna 

mix utav strategier anser vi kommer vara vinnande i det långa loppet.  

6.3 Fortsatt forskning 

Uppsatsens analyser och slutsatser är utförda inom arbetets tidsram och utsträckning. Vidare 

studier skulle bidra till ett mer preciserat resultat, men även forskning på områden som vi inte har 

valt att analysera då vi avgränsat oss. Förslag till vidare forskning är att utföra fler intervjuer med 

mindre bolag som kan avstå ifrån revision. Ytterligare förslag är att utföra fler intervjuer med 

banker men även intervjuer med andra intressenter. Eftersom att vår studie är en analys av 

lagförändringens konsekvenser, vore det intressant att utför en liknande studie efter 

lagförändringen.      
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Bilaga 1 

Intervjufrågor till revisionsbyråer  

Vilken befattning har ni och vilka är era arbetsuppgifter?  

För att kunna avstå revision krävs nu att två av dessa följande punkter är uppfyllda: 

 Bolaget ska ha mindre än tre anställda 

 Omsättningen, alltså den totala försäljningen, ska ligga under 3 miljoner 

 Balansomslutningen, alltså tillgångar minus skulder, ska ligga under 1,5 miljoner 

Hur står andel av era befintliga kunder kommer att ha möjlighet till slopad revision? 

Vilken företagstyp kommer i större omfattning att slopa revisionen? 

Vad anser ni är nyttan med revision? 

Efter avskaffningens införande, kommer de mindre bolagen fortfarande välja att bli reviderade 

och i så fall varför tror ni det? 

Hur tror ni att revisionen kommer att förändras? och vilka alternativa tjänster kan erbjudas som 

fortfarande kan säkerställa kvalitén? 

Hur tror er revisionsbyrå att banker ser på en slopad revisionsplikt ur ett 

kreditgivningsperspektiv? 

 

Hur möter ni den eventuella konkurrensen till bokföringsbyråer och andra redovisningskonsulter? 

 

Har ni tagit till några insatser eller börjat förbereda er inför den eventuella 

lagförändringen? I så fall, på vilket sätt? 
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Bilaga 2 

Intervjufrågor till Skatteverket 

Nu när det är fastställt att revisionen ska slopas även i Sverige och ett datum är fastställt, vilka 

tjänster kommer ni att ”ta över” ifrån revisionsbyråerna? 

Kommer ni att klara av ytterligare uppgifter? 

Om ja, vilka delar kommer det att gå ut över? 

Hur stort samarbete kommer ni att ha med revisionsbyråerna om det skulle uppstå eventuella 

frågor och problem som ni inte kan lösa? 

Vad anser ni är nyttan med revision? 

Vad tycker ni om avskaffandet utav revisionsplikten ur en allmän synvinkel?  

Intervjufrågor till banker 

Vilken befattning har Ni och vilka är Era arbetsuppgifter? 

Hur går ni tillväga för att bevilja lån till små och medelstora företag? 

Vad anser ni är nyttan med revision? 

Hur stor betydelse har revisionen för er i samband med utlåning till mindre företag? 

Hur kommer era arbetssätt att förändras då ni ska bevilja lån till företag som ej använder sig utav 

revision? 

När lagen ändras och revisionsplikten avskaffas för mindre företag, kommer ni då att kräva 

revision vid tilldelning av lån eller använder ni er av andra alternativa metoder för ert 

långivande? I så fall vilka?    

Kommer ni själva att undersöka årsredovisningen på de företag som avstår ifrån revision? 

Tycker ni att lagförändringen är något positivt? 
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Bilaga 3 

Intervjufrågor till mindre företag 

Hur ser och använder ni er av revisorn idag och hur kommer ni att se och använda er av revisorn 

efter lagförändringen? 

Hur ser ert företag på ett avskaffande av revisionsplikten? 

Kommer ni att fortsätta låta revidera ert företag? Varför, och varför inte? 

Kommer ert företag att ta konsulttjänster som exempelvis bokföringshjälp och rådgivning istället 

för revidering efter lagförändringen? 

Vad anser du är nyttan med revision?  

Vad anser du är dem bästa egenskaperna hos din revisor? 

Tycker ni att lagförändringen är något positivt? 
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