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Sammanfattning 
 
Att vara revisor innebär att man granskar hur redovisningen och förvaltningen sköts i ett 
företag. Revisorns roll är att kvalitetssäkra den information som styrelsen och VD ger ut 
angående den ekonomiska situationen och förvaltningen i det aktuella företaget. Detta är av 
intresse för flera aktörer då det föreligger ett behov för intressenter att kunna ha tilltro till 
informationen som ges ut av ett företag.  
 
Efter nästan 30 år med revisionsplikt i Sverige avskaffades den för mindre företag från och 
med 1 november 2010. Resultatet av revisionspliktens avskaffande blir att revisorns tjänster 
numera är efterfrågestyrda, vilket sannolikt kommer minska det totala antalet revisionsupp-
drag och leda till ett överskott av revisorer. Av allt att döma kommer revisorernas arbete för-
ändras i takt med att de måste anpassa sig efter nya behov och marknader. Av en del revisorer 
kan det upplevas som en påfrestning att få uppdrag utan den tidigare naturliga kontakten som 
revisionsuppdraget innebar och man kan inte längre se revisionstjänster som något som säljer 
sig självt. Då företag numera har möjlighet att välja bort revision gäller det för revisorer att 
istället börja sälja sig själva och sitt kunnande. Detta kan vara en prövning för många reviso-
rer, men än dock en nödvändighet. Runt om världen anser man att revisorns förändrade roll 
kräver att utbildningen för revisorer måste möta dessa nya krav och därmed förändras. 
 
Syftet med uppsatsen är att beskriva och analysera hur sex revisorer anser att deras vardag har 
förändrats efter revisionspliktens avskaffande. Med det underliggande syftet att beskriva och 
analysera hur dessa revisorer ser på den framtida utbildningen. Vilket innebär att studien 
bygger på en empirisk undersökning baserad på kvalitativa intervjuer.  
 
Det empiriska materialet visar på att vardagen för revisorerna har förändrats sedan en tid 
tillbaka och det är numera mer fokus på sälj och kundbemötande. Något som kräver mer av 
revisorn än då revisionen var lagstadgad, men detta ses inte som ett problem för de flesta 
respondenter. Det råder delade meningar om orsakerna bakom denna utveckling och det är 
inte helt klart bland våra respondenter att lagändringen ligger bakom denna förändring.  Un-
dersökningen visar att våra respondenter överlag är nöjda med dagens universitetsutbildning. 
Visst är utbildningen väldigt teoretisk men det ses inte som ett problem och man räknar med 
att studenterna behöver mycket intern utbildning. Förslag finns på någon kortare 
universitetskurs i till exempel kundbemötande eller liknande. Det råder dock delade meningar 
om det går att utbilda studenter till att bli mer sociala eller om det är något som måste finnas 
redan från början. Likafullt är intervjupersonerna eniga om att detta är egenskaper som 
behövs för att möta den framtida revisorsrollen.  
 
Det finns en rädsla bland flertalet av våra utfrågade att den framtida utbildningen för revisorer 
nästan ska försvinna då intresset för att bli revisor kan påverkas av lärosätenas attityd. 
Respondenter har en uppfattning om att lärosäten förmedlar en bild av att det inte längre 
kommer finnas ett behov av revisorer, vilket då är helt fel enligt respondenterna.  
 
 
Nyckelord: Revisor, revision, revisionsplikt, frivillig revision, revisionsutbildning. 
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Summary 
 
Being accountant involves examining how accounting and management are practiced in a 
company.  The auditor’s role is to assure the quality of the information that the board and the 
CEO issues regarding the financial situation and management of the company in question. 
This is of interest to several parties where there is a need for stakeholders to have confidence 
in the information issued by a company.  
 
After almost 30 years with mandatory auditing in Sweden, it abolished for smaller firms from 
November 1 in year 2010. The result is that the auditor's services now are demand-
driven, which will likely reduce the total number of audit assignments and lead to an excess 
of auditors. By all accounts, the auditors’ work will change as they have to adapt to new needs 
and markets. It can be experienced as a strain by some auditors when it comes to getting jobs 
without the prior natural touch that auditing involved, and one can no longer see audit 
services as something that sells itself. Since companies now have the opportunity to opt out 
of audit, instead auditors have to start selling themselves and their skills. This can be an 
ordeal for many accountants, but still however a necessity. Around the world, it is felt that the 
change of the auditor’s role requires that the training of auditors must be meet by these new 
requirements and therefore change.  
 
The purpose of this paper is to describe and analyze how six auditors experience that their 
daily lives have changed since mandatory audit has been abolished. With the underlying 
objective to describe and analyze how these auditors look at the future of accounting 
education. Qualitative interviews have been conducted in the empirical study.  
 
The empirical data shows that the daily lives of the auditors has changed for some time and 
now there is more focus on sales and customer service. Something that requires more from the 
auditor than before when the audit was statutory, but this is not seen as a problem for most of 
our respondents. The opinion is divided due to the reasons behind this development and it 
is not clear among our respondents that legislative change is behind this development. The 
survey shows that our respondents feel general satisfaction with today's university educa-
tion. The education is very theoretical but it is not seen as a problem, and it is expected that 
students need a lot of internal training. There have been several proposals for a shorter course 
in customer service or something like that. However, there is a disagreement whether it is 
possible to train students to become more social, or if it is something that must exist from the 
beginning. Nevertheless, the interviewees agree that these are qualities that are needed to meet 
the role for the future accountant.  
 
There is a fear among many or our interviewees that the future training of accountants almost 
will disappear, when the interest in becoming auditor may be affected by the attitude of the 
higher education institutions. Our respondents have a perception that universities convey the 
impression that it will no longer be a need for auditors, which is totally wrong according to 
our respondents.  
 
 
Keywords: Accounting, auditing, auditing duty, voluntary audit, audit training.  
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Förord 
Denna kandidatuppsats har genomförts under höstterminen 2011 på Mittuniversitetet, 
Sundsvall, inom ämnet företagsekonomi med inriktningen redovisning och revision. 
 
Vi vill tacka vår handledare Jan Svanberg, samt våra opponenter som framfört värdefulla 
synpunkter och konstruktiv kritik under arbetets gång med denna uppsats. Dessutom vill vi 
framföra vår tacksamhet till Peter Öhman som hjälpte till i ett kritiskt skede. Slutligen vill vi 
tacka våra respondenter som gjort detta arbete möjligt då vårt arbete bygger på deras 
medverkan.  
 
Sundsvall den 13 januari 2012 
 
Linda Hernetaho Hörnberg    Marion Wiberg 
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1. Inledning 
1.1. Bakgrund  
Att vara revisor innebär att man granskar hur redovisningen och förvaltningen sköts i ett 
företag. Revisorns roll är att kvalitetssäkra den information som styrelsen och VD ger ut 
angående den ekonomiska situationen och förvaltningen i det aktuella företaget (FAR, 2006). 
Detta är av intresse för flera aktörer då det föreligger ett behov för intressenter att kunna ha 
tilltro till informationen som ges ut av ett företag. Speciellt där ägarens ansvar är begränsat 
finns det grund för att ifrågasätta den information som ges ut av företaget. Antalet revisorer 
och revisionsbyråer ökade kraftigt år 1983, då det infördes krav på kvalificerad revision för 
alla aktiebolag i Sverige (Thorell & Norberg, 2005b; Svanström, 2008).  
 
Revisionsplikten infördes ursprungligen för att skapa tilltro till den räkenskapsinformation 
som företagsledningen lägger fram. Detta är inte längre av betydelse i mindre företag då ägare 
och företagsledning ofta är samma person. Man ansåg därmed att den ursprungliga 
intentionen med revisionsplikt tappat sin relevans. Revisionsplikten har därmed ifrågasatts 
under åren och 2006 beslutade regeringen att starta en utredning för att se över reglerna om 
revision för små företag. Fördelen man såg med att avskaffa den för småföretagare var bland 
annat var kostnadsbesparing och därmed möjlighet till ökad konkurrenskraft (Regeringen, 
2008). 
 
Efter nästan 30 år med revisionsplikt i Sverige avskaffades den för mindre företag från och 
med 1 november 2010. För att få räknas som mindre företag får max ett av dessa tre kriterier 
överskridas för ett aktiebolag: *3 miljoner kronor i omsättning. *1.5 miljoner kronor i 
balansomslutning. *3 anställda (Bolagsverket; Prop. 2009/10:204).  (se Appendix nr 3 för 
tabell som visar olika ländernas gränsvärden när det gäller krav för att få benämnas som små 
företag.) Jämfört med övriga världen var Sverige relativt sen med att avskaffa revisionsplikten 
för små företag (Regeringen, 2008).  
 
Resultatet av revisionspliktens avskaffande blir att revisorns tjänster numera blir 
efterfrågestyrda, vilket sannolikt kommer minska det totala antalet revisionsuppdrag 
(Svanström & Sundgren, 2010). Även Dan Brännström, generalsekreterare på Far 
(branschorganisationen för revisorer och rådgivare), tror att antalet revisorer kommer att 
minska till följd av minskning av revisionsuppdrag (Lennartsson, 2010a). Regeringens 
utredning anser att detta borde leda till ökad konkurrens inom marknaden för redovisning, 
skattekonsultation, affärsrådgivning och liknande tjänster.  En lösning för revisionsbyråerna 
att möta dessa hårdnande krav kan vara att gå ihop eller utöka samarbetet mellan varandra, 
vilket även ses vara en trend redan innan lagförslaget trätt ikraft (Regeringen, 2008). Enligt 
Arbetsförmedlingens yrkesprognos ser dock behovet efter revisorer likväl ut att vara fortsatt 
positiv trots revisionspliktens avskaffande (Axelsson, 2009).   
 
För revisionsbranschen ansåg utredningen att inkomstbortfallet inte nödvändigtvis behövde 
bli lika stort som bortfallet av frivillig revision bland företagen. Det är istället en fråga om 
marknadsföring, hur man kan konkurrera med bland annat redovisningskonsulterna. Dock tror 
man på ett överskott av revisorer som kan hålla i sig under några år. Tills det blir balans i 
revisionsmarknaden kommer detta överskott leda till pressade priser på revisionstjänster. 
Revisorernas arbete kommer att förändras i takt med att de måste anpassa sig efter nya behov 
och marknader. Värst drabbad anser man att små revisionsbyråer i glesbygd är, då dessa kan 
ha begränsad möjlighet till anpassning av andra tjänster då det kanske finns få företag på orten 
att erbjuda dessa alternativa tjänster till (Regeringen, 2008).  
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Det kan upplevas av en del revisorer som en påfrestning när det gäller att få uppdrag utan den 
tidigare naturliga kontakten som revisionsuppdraget innebar (Svanström & Sundgren, 2010). 
Carola Forsell (författare och föreläsare) menar att i och med revisionspliktens avskaffande 
har situationen förändrats och man kan inte längre se revisionstjänster som något som säljer 
sig självt. Då företag numera har möjlighet att välja bort revision gäller det för revisorer att 
istället börja sälja sig själva och sitt kunnande. Detta kan vara en prövning för många 
revisorer, men än dock en nödvändighet (Danielsson, 2011b) vilket då är i linje med 
Svanström och Sundgrens åsikter. Runt om världen anser man att revisorns förändrade roll 
kräver att utbildningen för revisorer måste möta dessa nya krav och därmed förändras 
(Jackling & De Lange, 2009). 
 
Benämningen revisorer i vårt arbete avser fortsättningsvis auktoriserad eller godkänd revisor, 
då titeln inte är skyddad utan kan innebära flera olika betydelser vill vi tydliggöra detta.  
 
1.2. Problemformulering 
Har revisionspliktens avskaffande påverkat revisorer på det sätt som bland annat regeringens 
utredning förutspådde innan lagändringen i form av minskade revisionsuppdrag, överskott av 
revisorer, prisminskning, sammanslagningar av byråer, mer fokus på rådgivning, 
marknadsföring och sälj? Behövs det en förändring även i Sverige när det gäller utbildningen 
för revisorer?  
 
1.3. Syfte 
Syftet med uppsatsen är att beskriva och analysera hur revisorer anser att revisorernas vardag 
har förändrats efter revisionspliktens avskaffande. Ett underliggande syfte är att beskriva och 
analysera hur revisorer ser på den framtida utbildningen.  
 
1.4. Disposition 
1. Inledning 
I det första kapitlet har vi försökt introducera uppsatsens ämne och därefter landat i en 
problemformulering och syfte.  
 
2. Teoretisk referensram 
Det andra kapitel består av vår litteraturstudie som ligger till grund för våra föreställningar 
och vårt empiriska material.  
 
3. Metod 
Detta kapitel tar upp det metodval som vår empiriska studie är baserad på.  
 
4. Empiri och analys 
Här analyserar vi det empiriska materialet och jämför detta med våra föreställningar.  
 
5. Slutsats och diskussion 
Sist av allt redogör vi för våra slutsatser och ger våra förslag på fortsatt forskning.  
  



 
 

10 
 

2. Teoretisk referensram 
2.1. Revisorn 
Det finns olika slags revisorer och titeln är inte skyddad, så vem som helst kan använda sig av 
den. Något som man däremot inte får göra är att ge sig själv titeln godkänd eller auktoriserad 
revisor om så inte är fallet. För att bli godkänd revisor krävs kandidatexamen (180 Hp/ 120 
enligt gamla systemet) inom ekonomi, praktiktid på 3 år, samt revisorsexamen (Far). 
 
För att bli auktoriserad revisor krävs det lite mer, det vill säga magisterexamen (240 Hp/ 180 
enligt gamla systemet) inom ekonomi, praktiktid på 5 år, revisorsexamen även här, men 
dessutom högre revisorsexamen (Far). Det är Revisorsnämndens som anordnar prov för 
revisorsexamen och för högre revisorsexamen (FAR, 2006). En gång per termin anordnar 
Revisorsnämnden dessa prov. Efter att man klarat en sådan examen får man ansöka om att bli 
godkänd respektive auktoriserad revisor. Godkännande och auktorisation är giltigt i 5 år i 
taget. Därefter måste ny ansökan göras för att på nytt pröva godkännandet eller 
auktorisationen. Under dessa fem år som gått krävs det att man varit yrkesverksam som 
revisor (Revisorsnämnden). 
 
Kraven på revisorerna regleras i ABL, revisorslagen, revisorsförordningen och i särskilda 
föreskrifter från Revisorsnämnden. Revisorn ska i sitt arbete även följa normer som god 
revisionssed och god revisorssed i sina revisionsuppdrag (FAR, 2006). (Om mer information 
önskas se Appendix nr 4 för innebörden av god revisionssed och god revisorssed).  
 
2.2. Revision 
”Revision är att med en professionellt skeptisk inställning planera, granska, bedöma och uttala 
sig om årsredovisning, bokföring och förvaltning” (FAR, 2006).  
 
Lagstadgad revision har innebörden att en revisor granskar hur redovisningen och 
förvaltningen sköts i ett företag. Man kan då dela in revision i två delar, dels revision av 
årsredovisning och bokföring, dels revision av styrelsens och VD’s förvaltning. Revisionens 
roll blir alltså att kvalitetssäkra den information som styrelsen och VD ger ut angående den 
ekonomiska situationen och förvaltningen i det aktuella företaget. Revisionsberättelsen är 
sedan den plats revisorn uttalar sig om detta och det är dessa uttalanden i Revisionsberättelsen 
som är målet med revisionen (FAR, 2006). (Om mer information önskas se Appendix nr 8-9 
för mer utförlig information, samt exempel på revisionsberättelse). 
 
I samband med revisionspliktens avskaffande har branschen kommit fram till olika alternativ 
till revision. Bland annat översiktlig granskning och compilation. Skillnaden mellan dessa två 
är att översiktlig granskning kräver en revisor till skillnad mot compilation, som en 
auktoriserad redovisningskonsult utför (Lennartsson, 2010a). Revision och compilation är det 
vanligaste för andra länder som avskaffat revisionsplikten enligt Dan Brännström. Enligt 
honom använder småföretag i Holland sig av compilation till 80 % . Vilket han förutspår 
kommer bli en stor tjänst även här i Sverige. Compilation är jämförbar med den 
bokslutsrapport som ska lämnas in när man utfört en redovisningstjänst, men som alltså inte 
har revisorns försäkran om dess verifierbarhet eller överensstämmelse med god 
redovisningssed (Halling, 2010; Nysscpa). Han menar vidare att det kan vara tillräckligt för 
små företag utan någon större finansiering eller annan riskexponering att använda sig av en 
bokslutsrapport som enda kvalitetsstämpel (Halling, 2010).  
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2.2.1 Revisionsplikt 

Revision i Sverige påverkas alltmer av den internationella utvecklingen, men de 
internationella standarderna är mer anpassade för större företag (Thorell & Norberg, 2005a). 
Inom EU pågår ett förenklingsarbete där man har som mål att fram till år 2012 minska 
företagens administrativa bördor med 25 %. Målet är även där att öka konkurrenskraften hos 
småföretagare. Om Sverige inte avskaffat revisionsplikten skulle små företag tvingats tillämpa 
de regler som gäller inom EU, men som då är utvecklade främst för stora börsnoterade företag 
(Regeringen 2008). När det gäller de ”gamla” medlemsländerna inom EU var det enligt 
regeringens utredning bara Sverige och Malta som inte undantagit små företag från 
revisionsplikten. (Med ”gamla” medlemsländer menas de som var medlemmar före 
utvidgningen av EU år 2004. Beträffande de nya medlemsländerna saknas uppgift.) 
utredningen ansåg att Sverige därmed hade ett underläge jämfört med Tyskland, Holland och 
Storbritannien som då inte tvingar småföretagare till kostnadskrävande redovisning och 
revision (Regeringen, 2008).  
 
Man beräknar att mer än 70 % av företagen i Sverige berörs av lagändringen, vilket motsvarar 
ca 250 000 aktiebolag och handelsbolag (Skatteverket, 2010). Även om revisionsplikten 
avskaffats innebär det inte att man kommer ifrån årsredovisningen. En komplett 
årsredovisning måste likväl skickas in till Bolagsverket inom sju månader från 
räkenskapsårets slut. Däremot ska man inte skicka in bokslutsrapport, balansrapport eller 
andra uttalanden från revisor eller redovisningskonsult kring årsredovisningen till 
Bolagsverket. Dock måste de aktiebolag som fortfarande har en utsedd revisor skicka in 
revisionsberättelsen samtidigt som årsredovisningen (Bolagsverket). (Om mer information 
önskas se Appendix nr 8-11 för mer om årsredovisning, bokslutsrapport, revisionsberättelse.)  
 
Om ett företag väljer att inte ha revision ska bestämmelsen tas in i bolagsordningen. Beslut 
om ändring av bolagsordningen ska fattas på en bolagsstämma för att sedan genast anmälas 
för registrering hos Bolagsverket. För nybildade företag gäller att man redan från begynnelsen 
kan välja bort revision. Om bolaget framöver passerar gränsvärdena ska bolaget ändra 
bolagsordningen och därefter utse en revisor (Regeringskansliet Justitiedepartementet, 2010). 
 
Bland de nystartade företagen har 75 % valt att välja bort revision. Det är tidigt att uttala sig 
om de befintliga företagen, men siffror från Bolagsverket tyder på att drygt 8000 befintliga 
företag ska ha valt bort revision. Enligt Fars generalsekreterare Dan Brännström, har revision 
ändå starkt stöd i Sverige då många småföretagare ser en fördel med revision (Danielsson, 
2011a) (se Appendix nr 5 om mer information önskas om Far). En anledning till att det är 
svårt att få tag på aktuella siffror angående de befintliga företagen är att de måste besluta om 
att välja bort revision vid en bolagsstämma. Då lagen trätt ikraft 1 november 2010 innebär det 
att företag som underskrider gränsvärdena tidigast kan entlediga revisorn för räkenskapsår 
som påbörjats först efter 31oktober 2010. För bolag där räkenskapsåret följer kalenderåret kan 
revision väljas bort först för årsredovisningen för år 2011. Revisionsberättelse ska alltså 
åtfölja årsredovisning för 2010 (Regeringskansliet, Justitiedepartementet, 2010).  

2.2.2. Revisionsplikt i andra länder 

I Finland avskaffade man revisionsplikten 1 juli 2007, där satte man gränsvärdena ännu lägre 
än i Sverige. Joakim Rehn på Grant Thornton menar att gränsvärdena i både Sverige och 
Finland är så lågt satta att varken marknaden eller skatteintäkterna kommer påverkas 
(Lennartsson, 2010c).  (se Appendix nr 3 för sammanställning av olika gränsvärden).  
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I Norge har det också existerat ett politiskt tryck för att minska den ekonomiska bördan för 
mindre företag. Där har man till en början varit mer skeptiskt inställd till en lagändring men 
beslutade till slut att följa efter grannländerna (Lennartsson, 2010c).  1 maj 2011 trädde de 
nya reglerna ikraft och kan tillämpas från och med räkenskapsår som inletts efter den 1 
januari 2011. Lite mindre än 70 % av Norges 200 000 aktiebolag beräknas omfattas av 
lagändringen och har då numera möjlighet att välja bort revision (Finansdepartementet i 
Norge).  
 
I Danmark har man haft ett mål att minska de administrativa kostnaderna med 25 % till år 
2010. Där ansåg man att revisionsplikten var den mest kostsamma bördan för små företag och 
avskaffade revisionsplikten år 2006. Revisionsplikten införskaffades ursprungligen för att 
skapa tilltro till den räkenskapsinformation som företagsledningen lägger fram. Detta är alltså 
inte längre av betydelse för ägaren då ägare och företagsledning ofta är samma person i 
mindre företag. Man ansåg därmed att den ursprungliga intentionen med revisionsplikt tappat 
sin relevans. Ett år efter att revisionsplikten avskaffats hade 6.45 % av de aktuella företagen 
avstått från revision, men man förutser att det kommer öka alltmer med tiden (Regeringen, 
2008).  
 
I England var det obligatoriskt med revision för alla företag fram till år 1994. Därefter var det 
frivilligt för väldigt små företag fram till 2004 då det även blev frivilligt för större privata 
företag (Lennox & Pittman, 2011). I England har gränsvärden alltså höjts eftersom, vilket 
även är fallet för flertalet länder i Europa under de senaste åren (Collis, 2010). Det är svårt att 
få fram exakta siffror men uppskattningsvis har 60-70% valt bort revision (Regeringen, 2008). 
 
I en jämförelsestudie mellan England och Danmark svarade de aktuella småföretagarna att 
minst 40 % skulle välja frivillig revision trots avskaffande av revisionsplikten. Några 
anledningar till detta var riskreducering (främst i Danmark) och man såg en fördel i båda 
länderna genom att kvaliteten på finansiella informationen förbättrades (Collis, 2010). I en 
annan jämförelsestudie från England där man ställt frivillig revision och obligatorisk revision 
mot varandra, kom man fram till att man kan ifrågasätta huvudargumentet för obligatorisk 
revision.  De menar att de förmåner som externa intressenter får i form av ökad försäkran på 
trovärdigheten i den finansiella informationen är av begränsat slag vid obligatorisk revision. 
Som grund till detta har man en studie där man visar att företag som inte fortsatte välja 
revision, när den blev frivillig, tidigare valt sämre kvalitet på den lagstadgade revisionen och 
blev därmed ändå utsatt för mindre kontroll. Tvärtom såg man också att företag som fortsatte 
välja revision när den blev frivillig, tidigare valt revisorer som ansträngt sig mer och gav 
större revisionsgarantier på de finansiella rapporterna och accepterade även en högre 
revisionsavgift för detta.  Man kom även fram till att företagens betyg från 
kreditvärderingsinstitut uppgraderades vid beslut att ha kvar revision medan företag som 
valde bort den frivilliga revisionen nedgraderades. Att inte välja frivillig revision signalerar 
högre kreditrisk och minskar trovärdigheten i den finansiella rapporteringen (Lennox & 
Pittman, 2011).  
 
I Korea har alla börsnoterade bolag krav på extern revision enligt lag. Det finns dock inget 
lagstadgat krav för revision när det gäller privata bolag.  I en undersökning från Korea där 
man jämfört företag som frivilligt valt revision med företag som valt bort revision kom man 
fram till att företag som väljer bort revision får betala betydligt högre räntor på sina lån. 
Frivillig revision uppstår främst då från ett behov av privat lånefinansiering (Kim, Simunic, 
Stein & Yi, 2011). Detta stämmer överens med Lennox och Pittmans (2011) åsikter om att 
man som företagare med låg kreditrisk ändå kanske avsäger sig frivillig revision om man inte 
längre är i behov av ytterligare finansiering (Lennox & Pittman, 2011). Allee och Yohn kom i 
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sin undersökning, utförd i USA, fram till att efterfrågan på finansiell information är relaterad 
till företagets storlek. Dessutom såg man att det inte var krav från aktiemarknaden som 
utgjorde det största incitamentet till revision, utan många faktorer och intressenter påverkade 
beslutet. Även här kom man fram till att revision innebär en lägre lånekostnad och högre 
kreditgräns (Allee & Yohn, 2009). 

2.2.3. Intressenter 

Den finansiella informationen som ges ut av ett företag får ökad trovärdighet genom revision 
och det är flera aktörer som är intresserade av detta. Revisorns roll är som tidigare nämnt att 
kvalitetssäkra den ekonomiska information som företaget ger ut. Det föreligger ett behov för 
intressenter att kunna ha tilltro till denna och det finns grund för att ifrågasätta den 
information som ges ut av företag, speciellt där ägarens ansvar är begränsat.  Där spelar alltså 
revisionen en viktig del för ett fungerande samhälle. Där samhället utgörs av intressenter som 
kreditgivare, kunder, leverantörer, anställda, stat och kommun. Utan revision skulle man själv 
vara tvungen att utföra egen granskning för att kunna lita på den finansiella informationen 
(FAR, 2006). Då skulle man även måsta ifrågasätta själva syftet med redovisning, vilket är att 
tillhandahålla information som är användbar vid ekonomiskt beslutsfattande (Deegan & 
Unerman, 2011).  
 
Innan lagändringen trädde ikraft och revisionsplikten avskaffades för mindre företag var 
Svenskt Näringsliv positiva till det nya förslaget (Olsson, 2008) och även revisorerna 
(Andersson, 2008). Skatteverket hade dock farhågor för ökad andel skattefel och 
Ekobrottsmyndigheten var orolig för utbredning av brottslighet (Olsson, 2008), men detta 
ansåg utredningen vara överdriven men lade ändå fram förslag för kompensatoriska åtgärder i 
skattelagstiftningen (Regeringen, 2008).  
 
Efter lagändringen trätt ikraft planerade Skatteverket att öka sina insatser för att i ett tidigt 
skede kunna uppmärksamma fel och brister i bokföringen.  Syftet med detta är att hjälpa 
företag att göra rätt från början och man riktar in sig främst på nystartade företag. Anders 
Klaar, verksamhetsutvecklare på Skatteverkets huvudkontor, menar att det visserligen är bra 
med förenklingar men att det ändå kan löna sig att anlita någon som har tid och sakkunskap. 
Mindre företag har ont om tid vilket gör att oavsiktliga fel lätt kan uppstå. Skatteverket får 
numera befogenhet att löpande under beskattningsåret kräva in vissa uppgifter för kontroll. I 
deklarationen anger företag numera om man anlitat revisor eller inte. Dessutom ska företagen 
kryssa i en ruta om årsredovisningen eller bokslut upprättats med hjälp av en utomstående 
redovisningskonsult. Detta innebär inte per automatik att man kommer utsättas för hårdare 
kontroll, enligt Anders Klaar. Revision utgör bara en av många faktorer som Skatteverket tar 
hänsyn till (Skatteverket, 2010).  
 
Ingemar Hansson, generaldirektör på Skatteverket räknar med att genomsnittsnivån på 
deklarationerna kommer sjunka (Lennartsson, 2010b). Regeringen har efter lagändringen 
bland annat höjt stämpelskatten för juridiska personer i förebyggande syfte mot skattefusk. 
Något som är fel då inget pekar på ökat skattefusk enligt Svenskt Näringsliv, Företagarna och 
Företagarförbundet. Enligt Camilla Littorin (förbundssekreterare på Företagarförbundet) 
stämplar man nu alla småföretagare som fuskare, vilket enligt henne är fel då småföretagare 
vill göra rätt för sig (Danielsson, 2010a). 
 
Inledningsvis uttryckte bankerna oro då man ansåg att småföretag skulle få svårigheter med 
att få lån om man inte använt sig av revision. Men nu i efterhand när gränsvärdena sattes lägre 
än förväntat har oron lagt sig. Det är inte revisionsplikten i sig som påverkar kreditgivningen. 
Kraven på ordnad bokföring, kassaflöde och liknande kommer så klart att finnas kvar, säger 
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Stefan Andersson, ansvarig för företagsverksamheten för små och medelstora företag på SEB 
(Danielsson, 2010b. Sid. 19). Företagets ekonomiska betalningsförmåga har varit och är 
utgångspunkten för kreditbeslut och rådgivning enligt Nordea, vilket inte påverkas av 
lagändringen. Dock är det viktigt att man fortfarande kan känna tilltro till den ekonomiska 
redovisningen, enligt Tina Sandvik, chef för den svenska företagsmarknaden i Nordea 
(Danielsson, 2010b). 

2.2.4. Revisorn som rådgivare 

Revisorer fungerar även som rådgivare till ägare för små företag vilket anses vara en viktig 
uppgift. Ofta handlar rådgivningen om området där ägaren saknar kompetens, som t.ex. intern 
planering, beslutsfattande och kontroll. Särskilt när det handlar om förändringar anses en 
revisor vara av betydande hjälp. Små företag använder flera olika källor för rådgivning men 
revisorer är den mest nyttjade när det gäller extern rådgivning, då små företag uppfattar sin 
revisor som en trovärdig affärsrådgivare (Gooderham, Tabiassen, Doving, & Nordhaug, 2004; 
Svanström & Sundgren, 2010). Dan Brännström tror att antalet revisorer kommer att minska 
till följd av minskning av revisionsuppdrag. En del revisorer kommer därmed att arbeta mer 
som renodlade rådgivare eller redovisningskonsulter. Likafullt ser han positivt på branschens 
framtid och behovet av tjänsterna kommer att växa i takt med ökat nyföretagande, mer 
outsourcing och fortsatt internationalisering (Lennartsson, 2010a). Damir Matésa på Ernst & 
Young i Skaraborg menar att företag som väljer bort revision inte för den skull kommer välja 
bort revisorn, utan revisorn kommer finnas med företaget under hela verksamhetsåret 
(Danielsson, 2011c). 
 
Då det finns flera skäl till varför revisorer anses vara betydelsefulla som rådgivare finns det 
incitament för revisionsbyråer att utveckla rådgivningstjänster. Studier visar dessutom att 
företag är villig att betala mer för denna tjänst än för vanliga redovisningstjänster. Men 
förutom detta anses revisorn ofta som en integrerad del av verksamheten vilket gör det mer 
naturligt att vända sig till revisorn än till någon annan för rådgivning. Det regelverk som 
revisorer arbetar inom genererar även förtroende hos klienterna vilket underlättar beslutet 
(Gooderham et al. 2004). I Svanströms (2008) doktorsavhandling kom han genom sin 
enkätundersökning fram till att det dessutom finns utrymme för revisionsbyråerna att utöka 
rådgivningen helt enkelt genom att vara mer proaktiv och rekommendera kunderna rådgivning 
inom olika problemområden. 
 
En studie i Norge visar att det inte verkar finnas något samband mellan hur länge man haft en 
relation med sin revisor utan den viktigaste faktorn för förtroende handlar om hur bra kvalitet 
man levererat på andra utförda tjänster som t.ex. revision, bokföring etc. Studien visar 
dessutom att de företag som köper rådgivningstjänster själva måste ha en ambition att växa 
eller en vilja att utvecklas för att över huvud taget vara mottaglig för rådgivningen 
(Gooderham et al. 2004). Enligt en studie gjord i Sverige har man däremot kommit fram till 
motstridiga resultat. Där har man funnit ett positivt samband mellan uppdragets längd och 
omfattningen av köpt rådgivning. Dock är man överens om att kvaliteten på redan utförda 
tjänster spelar en viktig roll i beslutet att anlita sin revisor för fler ändamål (Svanström & 
Sundgren, 2010). 
 
Om en revisionsbyrå reviderar ett företag finns det redan värdefull kunskap om företaget 
samlat och utför revisionsbyrån även rådgivning åt samma företag tar det mindre tid att sätta 
sig in i företagets situation, vilket är värdefullt både för revisionsbyrån samt företaget 
(Svanstöm, 2008). Man pratar därmed om ”spillover-effekt”, vilket inom revisionsforsk-
ningen anses kunna leda till lägre rådgivningskostnader (Svanström & Sundgren, 2010). 
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Denna rådgivning till befintliga revisionsklienter har dock väckt en debatt kring hur revisorns 
ska kunna bibehålla sitt oberoende vid granskningen (Svanström, 2008). 
 
I Revisorlagen kan man läsa om opartiskhet och självständighet, vilket ofta benämns som 
oberoende. Revisorn ska på ett oberoende sätt utföra sina uppdrag (FAR, 2006). Revisionens 
värde bygger just på att granskningen sker på ett oberoende och professionellt sätt, i brist på 
detta kan värdet på revisionen starkt betvivlas (Svanström, 2008). Många förlitar sig på 
revisionsberättelsen och det är viktigt att man har förtroende för att revisorn inte influeras av 
andra intentioner än att göra en bra revision (FAR, 2006). Som tidigare nämnts är företag 
villig att betala mer för denna tjänst vilket kan resultera i att man som revisor frångår kravet 
på oberoende till förmån för vinstgivande rådgivningsuppdrag. En studie gjord i USA visar 
dock att det inte finns något samband mellan storleken på rådgivningskostnader och 
försämrad objektivitet hos revisorn. Istället bör man ifrågasätta det mer 
allmänna förhållandet mellan revisorer och deras kunder (Reynolds, Deis, & Francis, 2004). 
Olof Axelsson skriver i sin artikel i Civilekonomen (2009), att revisorerna kommer att få 
tillåtelse att i större utsträckning ägna sig åt rådgivning åt bolag som man ändå är vald revisor 
i. Fars generalsekreterare Dan Brännström menar att detta är viktigt för att revisorsrollen ska 
bli så renodlad och attraktiv för företagen som möjligt. Han efterfrågar även begränsning av 
revisorns skadeståndsansvar (Lennartsson, 2010a).  
 
2.3. Utbildning 
I Civilekonomen nr 9, 2009 kan man läsa att det gjorts en enkätundersökning bland dåvarande 
FAR SRS medlemmar (numera Far). Man kom där fram till att traditionell revision utgjorde 
arbetsuppgifterna för de flesta och på grund av det fanns det ett behov av utbildning av andra 
tjänster, vilket drygt hälften av de tillfrågade även uppgav att de behövde. Men det är inte 
bara utökad utbildning för revisorer som krävs för att möta de nya kraven. För att kunna 
tillgodose kundernas krav och behov på bästa sätt behövs det en bredare kompetens för 
revisorerna (Axelsson, 2009).  
 
Stefan Grahn VD på Deltek Sverige (ett tjänsteföretag som erbjuder skräddarsydda 
affärssystem) skriver i sin artikel i Balans att revisorer måste bli vassare på sälj. Han menar att 
många revisionsbyråer måste utveckla både sina verksamheter och tjänsteutbud. Det räcker 
inte bara med att satsa på sälj och marknadsföring utan man måste lära personalen hur man 
kan öka mer- och korsförsäljningen. Man måste ha kunskap i hur man ska identifiera och 
förstå behoven hos klienten samt hur man går vidare utifrån detta. Han anser vidare att 
revisionsbyråer har ett stort övertag då dessa ofta har klienter som vill diskutera behov och 
lösningar med kunniga rådgivare (Grahn, 2011). För 20 år sedan skulle detta resonemang inte 
accepteras inom branschen, då det i en studie från år 1989 framkom att reklam var något 
oetiskt och oprofessionellt enligt revisorerna som deltog (Diamantopoulos, O´Donohoe & 
Lanes, 1989). 
 
Runt om världen anser man att revisorns förändrade roll kräver att utbildningen för revisorer 
måste möta dessa nya krav och därmed förändras. Kritik i andra länder har sedan länge 
framförts utan till synes resultat. Framförallt redovisningsutbildningskommittéer i USA har 
efterlyst en förändring i utbildningen när det gäller redovisning och revision. Man har 
identifierat ett antal brister i de färdigheter som studenterna har med sig till arbetslivet 
(Jackling & De Lange, 2009). 
 
Man pratar även om skillnader mellan tekniska och generiska kunskaper. Man har sett en brist 
på generisk kunskap och istället mer fokus på den tekniska biten. Det går inte att få en bra 
utbildning om fokus enbart ligger på den tekniska biten. Utbildningen måste även innehålla 



 
 

16 
 

generisk och etisk kunskap samt bygga upp en grund för livslångt lärande. Det kan dock 
finnas vissa svårigheter med betydelsen av generiska kunskaper. Innebörden har förändrats 
och utvecklats under åren. Tidigare användes termen ofta för att förklara allmänna 
färdigheter som var förknippad med de kunskaper som utvecklats utanför 
den tekniska läroplanen som till exempel allmän skrivkunskap och social kompetens. Numera 
har begreppet ”generiska kunskaper” eller ”allmänna färdigheter” expanderat för att 
understryka relevansen hos utbildningen och dess resultat, när det gäller att möta arbetslivets 
krav och mer specifikt ”anställbarheten” (Jackling & De Lange, 2009). I en undersökning från 
Australien har man sett att elever anser att arbetsgivare söker många färdigheter som inte 
tillräckligt lärs ut under utbildningen.  Det finns dock motstridiga åsikter och en del har 
inställningen att den generiska kompetensen bäst utvecklas utanför universitetet och dessutom 
behöver tid för att kunna utvecklas på bästa sätt (Jackling & De Lange, 2009).   
 
Det pratas även om ett förväntningsgap mellan vad eleverna tror är viktigt under utbildningen 
och vad arbetsgivare faktiskt anser vara viktigt. Frågan är bara om detta är något som 
universiteten faktiskt kan lära ut och bör förbättras på (Wells, Gerbic, Kranenburg & Bygrave, 
2009). Andra är av åsikten att det är universiteten plikt att förse eleverna med relevant 
kunskap samtidigt som det ska passa in på förväntningarna från de som rekryterar 
akademikerna (Ballantine, & McCourt Larres, 2009). Enligt en enkätstudie utförd i England 
kom man fram till att analysförmåga och kommunikation är viktiga färdigheter både enligt 
studenter och enligt arbetsgivare, medan arbetsgivare anser att lagarbete är mycket viktigare 
än vad studenterna verkar uppleva det som. Detta tyder på ett gap mellan vad studenter anser 
vara av betydelse och det som arbetsgivarna anser vara viktigt. Detta kan förklaras med att de 
färdigheter som arbetsgivarna söker ständigt förändras utifrån förändringar i marknadsläget, 
kundprofiler, och bemanningsnivå. Arbetsgivare vill ha färdigheter som återspeglar nuvarande 
krav inom arbetsmiljön medan de som utbildar studenterna vill förse deras elever med en 
komplett kompetensbas anpassad till olika yrkesval i en föränderlig arbetsmarknad (Crawford, 
Helliar & Monk, 2011). 
 
I en undersökning från Nya Zeeland framkom det att det finns helt klart ett intresse hos 
yrkesorganisationer inom redovisning för vad som lärs ut till sina framtida medlemmar och 
anställda. Man pekar på vikten av kritiskt tänkande, men förmågor som kommunikation och 
kundkontakt får en mer framträdande plats bland kunskapsönskemålen. Önskemålen varierade 
och man kunde se att större firmor efterlyste lagarbete, marknadsföring, kommunikation och 
beslutsfattande färdigheter inom revision, medan mindre firmor var i behov av praktiska 
färdigheter och krav som överensstämmer med den lokala miljön. Det finns alltså en mängd 
olika viljor och det kan vara svårt att tillgodose alla, universitet har dessutom begränsat med 
resurser. Viktigt är dock att föra en dialog mellan utbildare och näringslivet (Chaffey, Van 
Peursem & Low, 2011).  
 
2.4. Föreställningar 
Revisionspliktens avskaffande (för mindre företag) innebär att revisionen blir efterfrågestyrd, 
vilket sannolikt kommer minska det totala antalet revisionsuppdrag (Svanström & Sundgren, 
2010). Även Dan Brännström, generalsekreterare på Far, tror att antalet revisorer kommer att 
minska till följd av minskning av revisionsuppdrag (Lennartsson, 2010a). Förutom detta 
förutspådde regeringens utredning även följande konsekvenser för revisorerna; 
sammanslagning av byråer, ökad marknadsföring, prissänkning på revisionstjänster etc.  Då 
det finns flera skäl till varför revisorer anses vara betydelsefulla som rådgivare finns det 
incitament för revisionsbyråer att utveckla rådgivningstjänster. Då företag numera har 
möjlighet att välja bort revision gäller det för revisorer att istället börja sälja sig själva och sitt 
kunnande. Detta kan vara en prövning för många, men än dock en nödvändighet (Danielsson, 
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2011b). Runt om världen anser man att revisorns förändrade roll kräver att utbildningen för 
revisorer måste möta dessa nya krav och därmed förändras (Jackling & De Lange). 
 
Med anledning av detta utgår vi från föreställningarna;  
 
*Revisorerna har förlorat revisionsuppdrag i stor utsträckning efter lagändringen. 

 

*Lagändringen har inneburit en ny inriktning för revisorerna där rådgivning, sälj och 

marknadsföring blivit allt viktigare. 

 

*Det behövs en förändring i utbildningen för revisorer, i form av praktiska inslag och 

kundbemötande, för att möta de nya kraven som den nya revisorsrollen innebär. 

 

3. Metod 
3.1. Ämnesval 
Det har skrivits flera uppsatser inom vårt valda ämne men de flesta har handlat om 
spekulationer om hur det kommer bli för olika berörda parter. Det har nu gått ett år sedan 
lagen trädde ikraft och vi räknar med att man redan nu kan börja se konsekvenser av 
lagändringen. Vi ämnar göra en utvärdering av läget och därmed blir skillnaden mot tidigare 
uppsatser alltså hur läget faktiskt är. Utredningen från Regeringen (SOU 2008:32) pratade om 
att det skulle ta flera år innan efterfrågan och utbud på revisorer skulle anpassa sig efter 
rådande läge och det kan vara intressant att undersöka hur det ser ut idag och hur revisorerna 
ser på saken.  
 
Vi har även valt att ta med frågan om det behövs förändring av dagens utbildning när det 
gäller revisorer. Flertalet källor pratar om just en förändring av revisorsrollen i och med 
revisionspliktens avskaffande för små bolag, men få tar upp vad som faktiskt behövs göras för 
att möta dessa förändrade behov utbildningsmässigt. 
 
3.2. Metodval 
Har revisionspliktens avskaffande påverkat revisorer på det sätt som bland annat regeringens 

utredning förutspådde innan lagändringen i form av minskade revisionsuppdrag, överskott av 

revisorer, prisminskning, sammanslagningar av byråer, mer fokus på rådgivning, 

marknadsföring och sälj? Behövs det en förändring även i Sverige när det gäller utbildningen 

för revisorer?  

 
Problemformuleringen påverkar valet av metod (Patel & Davidson, 2006). ”Metodvalet bör 
göras utifrån kunskap om båda metodernas positiva och negativa sidor, samt med 
utgångspunkt i den frågeställning man vill undersöka” (Holme & Solvang, 2010. Sid 13). Vi 
har därför valt att använda oss av en kvalitativ metod. Syftet med vår valda metod är alltså att 
underlätta uppfyllelsen av vårt eget mål med uppsatsen, vilket är att beskriva och analysera 
hur revisorer anser att revisorernas vardag har förändrats efter revisionspliktens avskaffande. 
Med det underliggande syftet att beskriva och analysera hur revisorer ser på den framtida 
utbildningen.  
 
För att ytterligare motivera vårt metodval hänvisar vi till Trost (2008) som säger att man ska 
använda sig av kvantitativ metod om man använder sig av siffror, eller hur ofta, hur många 
eller hur vanligt, vill man istället förstå något eller hitta mönster ska man välja kvalitativ 
metod. Man hämtar då informationen från nära källor som är relativt få till antalet (Holme & 
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Solvang, 2010) Styrkan med kvalitativa metoder är just att man kan få en helhetsbild som 
underlättar förståelsen för det man vill undersöka, vilket vi alltså syftar till att göra i vår 
uppsats. Nackdelen är dock att metoden begränsar vår generaliserbarhet, med detta sagt ska 
man ändå tänka på att en kvantitativ metod inte passar särskilt bra när det gäller att få fram 
information om sociala processer (Holme & Solvang, 2010). Då det vid kvalitativa intervjuer 
är viktigare med ett fåtal väl genomförda intervjuer (Trost, 2010), grundar sig vår 
undersökning på uppfattningen hos 6 Revisorer, samt en HR-ansvarig och vi ämnar därav 
endast urskilja likheter, mönster och variationer. 
 
Deduktion och induktion är två olika huvudinriktningar när det gäller val av teoretisk ansats. 
Då vi inte utgår ifrån någon befintlig teori utan istället använder empirin som utgångspunkt 
blir vår ansats induktiv (Thurén, 2007; Björklund & Paulsson, 2008).  
 
3.3. Litteratursökning och källkritik 

3.3.1. Litteratursökning  

Vi har gått igenom ett antal uppsatser (www.uppsatser.se) för att se vad som skrivits inom 
ämnet och vad som kunde behövas kompletteras med. Vi har även sökt efter relevanta 
vetenskapliga artiklar och gått vidare utifrån dessa, bland annat genom att studerat deras 
referenser och bakomliggande studier. Detta har varit möjligt genom de elektroniska 
databaser vi haft tillgång till via bibliotekets webbsida på Mittuniversitet i Sundsvall. 
Dessutom har vi sökt litteratur via olika sökmotorer. Vi har använt oss av sökord som bland 
annat audit, auditor, mandatory auditing, accounting, accounting education i olika 
kombinationer.  
 
När det gäller ursprung delar man in källorna i primär- och sekundärkälla (Holme & Solvang, 
2010). Fördelen med sekundärdata är att man på kort tid och med få resurser kan skapa sig en 
övergripande bild av det man vill undersöka. Nackdelen är att det inte är en själv som gjort 
datainsamlingen, så syftet och metoden kanske inte alltid framgår eller stämmer överens med 
den egna studiens syfte, vilket då istället är fallet med primärdata. När man samlar in 
primärdata får man även tillfälle att uttyda andra signaler som till exempel kroppsspråk och 
tonfall. Nackdelen med primärdata är att det är kostsamt och tidskrävande (Björklund & 
Paulsson, 2008). Vår sekundärdata utgörs av de artiklar vi använt oss av främst då av 
vetenskaplig karaktär, men även kurslitteratur, information från olika hemsidor, avhandlingar 
och utredningar.  Arbetets primärdata omfattar empiri insamlad genom intervjuer.  

3.3.2. Källkritik 

Den litteratur vi använt oss av utgörs av kurslitteratur och vi har då valt att utgå ifrån att 
denna information är trovärdig. Dock vill vi reservera oss mot en bok vi använt oss av, 
nämligen ”Revision – en praktisk beskrivning” som är en bok utgiven av FAR Förlag, då det 
kan vara bra att ha i åtanke att boken är normativ samt saknar forskningsunderlag. 
 
Vidare har vi inte ifrågasatt de vetenskapliga artiklar vi använt oss av då vi förutsätter att de 
genomgått adekvat granskning innan publicering. Något man däremot kan reflektera över är 
att de artiklar vi använt från tidskriften Balans (Se Appendix nr 5 för mer utförlig beskrivning 
om tidskriften Balans) inte klassas som vetenskapliga artiklar, men att den däremot har stor 
tyngdpunkt för folket inom branschen och vi anser att den innehåller mycket relevant 
information för vår uppsats.  
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På ett fåtal ställen har vi refererat till artiklar från Civilekonomen, Dagens juridik och Privata 
affärer. Man kan då ha i åtanke att dessa inte genomgått likvärdig granskning som de 
vetenskapliga artiklarna, men vi anser ändå att dessa utgör en bra och relevant källa. 
Ytterligare en källa är Fars hemsida. Vilket vi anser vara av betydelse och av trovärdighet i 
den bemärkelse vi använt oss av den.  
 
Regeringens utredningar och propositioner anser vi inte att det finns grund till att betvivla. 
Slutligen har vi använt oss av en doktorsavhandling från Umeå universitet skriven av Tobias 
Svanström (2008) .  
 
3.4. Urval 
Urvalet av undersökningspersoner är viktigt och detta urval blir en avgörande del av 
undersökningen. Man kan säga att vår population är revisorer i Sverige. Vi har kontaktat Far 
som är en sammanslagning av FAR (Föreningen Auktoriserade Revisorer) och SRS (Svenska 
Revisorssamfundet) (som tidigare nämnts se Appendix nr 5 om mer information om Far 
önskas). Far utgör därför vår urvalsram, dvs. den källan vi hämtar vår population ifrån (Trost, 
2008). Anledningen till detta är för att försäkra oss om att våra intervjuobjekt har kunskaper 
inom det vi frågar och är relevanta för vår undersökning, vilket är en viktig förutsättning 
(Holme & Solvang, 2010). 
 
Vi stod inför ett val då vi antingen kunde kontakta revisorer i vår närhet för att lättare kunna 
utföra personliga intervjuer, eller för att få så stor spridning som möjligt försöka få svar från 
revisorer över hela landet, men detta skulle betyda att man genomförde intervjun över telefon 
eller internet. Vi beslutade oss för att vända oss till revisorer i vår närhet då vi såg större 
fördel med personliga intervjuer jämfört med telefonintervjuer. Det valda alternativet är ett 
bekvämlighetsurval och ett icke-slumpmässigt urval (Trost, 2008). Vi gjorde även ett 
strategiskt urval då vi försökte använda respondenter med olika kön och ålder etcetera för att 
öka spridningen, då det är bra med stor variationsbredd i urvalet (Holme & Solvang, 2010). 
 
Vi började ta kontakt med respondenter relativt tidigt då vi trodde det skulle finnas 
svårigheter kring detta, vilket det även gjorde till en början då vi hade svårt att få folk att 
ställa upp, men efter ett tag lossnade det och vi fick våra respondenter.  
 
Våra tillfrågade respondenter består av 6 revisorer varav 4 är godkända och 2 är 
auktoriserade. Vi anser att vi haft tur då vi fått tag på en revisor som suttit i tillsynsnämnden 
och arbetat med disciplinära frågor i Revisorsnämnden, med inriktning på små och medelstora 
segment. Vidare har samma revisor dessutom 5 års erfarenhet inom ledningsgruppen för den 
nationella verksamheten inom byrån med speciellt ansvar för marknads- och säljstödsfrågor. 
Vi har även intervjuat en HR/ rekryteringsansvarig över telefon, på grund av långt avstånd. Vi 
ansåg att denna intervju var av vikt då vi har frågor angående syn på utbildning och andra 
diverse anställningsfrågor. För att få en så stor helhetsbild som möjligt trots vår kvalitativa 
ansats, har vi valt att även kontakta Far och Revisorsnämnden (RN) för intervjuer. Dessa 
intervjuer har dock genomförts över telefon vilket vi ursprungligen försökte undvika, men 
avståndet gjorde det svårt för oss att genomföra intervjun på plats. Totalt har vi genomfört 8 
intervjuer, varav 6 är revisorer då tyngdpunkten ligger på dessa, De utfrågade kommer från 
Stockholm, Sundsvall, Härnösand, Kramfors samt Umeå. Av våra utfrågade revisorer arbetar 
endast 2 på väldigt små byråer, något vi önskat kunde vara fler till antalet då det förutspåddes 
störst påverkan på dessa företag i och med lagändringen, men vi anser ändå att vi fått ut 
användbar information. Vi har tillfrågat betydligt fler mindre byråer än de två som medverkat, 
men de företag som avböjde var alltför upptagna med bokslut, vilket är förståeligt med tanke 
på årstiden.  
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I slutskedet av arbete med denna uppsats kom vi fram till att svaren från RN inte var av vikt 
för studiens resultat och har då valt att istället placera dessa svar i Appendix nr 12. 
Anledningen till detta är att vi ändå anser det vara av visst intresse, men alltså inget avgörande 
för resultatet. 
 
Majoriteten har valt att vara anonyma, vilket några respondenter förklarat vara ett yrkesdrag, 
då försiktighet ligger i revisorns natur. Därav vårt val att benämna respondenterna med 
bokstäverna A- G. Med anledning av detta har vi valt att helt utesluta företagspresentation av 
de representerade byråerna. Det är även bra med stor variationsbredd i urvalet (Holme & 
Solvang, 2010) och förutom variation mellan byråernas storlek, består respondenterna 
slutligen av 3 kvinnor och 4 män, åldrarna varierar mellan 31-60 år. 
 
Vi vill poängtera att det endast är de deltagande revisorernas uppfattningar och åsikter som 
framförs i arbetet, men återigen vill vi framföra att syftet inte är att generalisera till hela 
populationen utan är istället att urskilja mönster och avvikelser, vilket är styrkan med 
kvalitativ metod (Trost, 2008). 
 
3.5. Intervjuer 

3.5.1. Intervjuform 

När man ska utforma frågor ska man vara medveten om begreppen hög eller låg grad av 
standardisering. Med standardisering menas om man ställer samma frågor till alla och om 
situationen är lika för alla som svarar. Vid hög grad av standardisering ska det inte finnas 
några variationer, man ska prata i exakt samma tonfall, ställa frågorna exakt som de är 
formulerade etc. Detta betyder även att man inte får förklara något eller ställa följdfrågor som 
man inte gjort till alla andra. Det är däremot möjligt vid låg grad av standardisering där man 
inte är lika styrd (Trost, 2008).  Intervjuerna i denna uppsats kommer med anledning av detta 
inte att kännetecknas av en hög grad av standardisering då vi anser att det är omöjligt för oss 
att ställa alla frågor i exakt samma tonfall och vi får säkerligen brister i vår datainsamling om 
vi inte är tillåtna att ställa följdfrågor som inte tidigare varit nedskrivna och därmed inte ställts 
till alla. Det kan även visa sig vara nödvändigt att man utvecklar vissa frågor som kanske 
respondenten missuppfattar vilket vi då ville ha möjlighet till att göra. Kvalitativa intervjuer 
ofta just låg standardisering men hög grad av strukturering. Med hög strukturering menas att 
man dels följer ett frågeformulär som är lika för alla, samt att man ställer rätt sorts frågor för 
det man vill undersöka (Trost, 2008).  

3.5.2. Intervjuguide 

Vi har följt en intervjuguide som vi redovisar under Appendix nr 1. Intervjuguiden är 
ostrukturerad i den meningen att de flesta frågor saknar svarsalternativ, dock kommer den 
ändå innehålla en form av struktur (Trost, 2008). Viss skillnad på frågorna finns det då de 
ställts till personer med olika bakgrund och en del frågor är därmed inte aktuella för alla 
respondenter. Detta är styrkan med vår kvalitativa metod, samt att den präglas av flexibilitet 
och alltså ger oss möjlighet att ändra frågorna om vi märker att de frågor vi ställt inte är 
relevanta och alltså inte kommer att kunna ge svar på vår problemformulering och därmed 
öka uppsatsens validitet.  
 
Det finns olika sorters frågor, som t.ex. sak-, attityd- och åsiktsfrågor (Trost, 2008) Vi har 
använt oss av flera olika typer av frågor i vår intervjuguide då vi ställt frågor som: Man? 
/kvinna? (sakfråga) Hur har yrkesrollen förändrats? (åsiktsfråga) etcetera. Vi har övervägande 
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använt oss av öppna frågor, det vill säga frågor utan svarsalternativ (Trost, 2008).  Vi har 
delat in vår intervjuguide i tre delar utifrån vår problemformulering, med syfte att göra det 
mer lättförståeligt för respondenterna samt för att underlätta analysarbetet, då även analysen 
är uppdelad efter detta. Frågorna inom de tre delarna är framställda med utgångspunkt i den 
teoretiska referensramen. 
 
Frågorna 1-7 handlar om hur stor påverkan lagändringen haft på kundunderlaget med tanke på 
att revision inte längre är lagstadgad för mindre företag och nu har möjlighet att välja bort 
revisorn. Samt revisorernas syn på lagändringen.  
 
Frågorna 8-16 har ställts med anledning av regeringens utredning och de konsekvenser denna 
förutspådde för revisorerna innan lagändringen trädde ikraft.  
 
Frågorna 17-19 är baserade på de vetenskapliga artiklar vi använt oss av i den teoretiska 
referensramen gällande olika studier i andra länder när det gäller utbildning. 
 
Frågorna 20 och 21 har kopplingar till frågorna 17-19, men handlar även om den avskaffade 
revisionspliktens påverkan på utbildningen för revisorer. 
 
3.6. Tillförlitlighetsdiskussion 

3.6.1 Forskarpåverkan 

Vår egen förförståelse färgar även vårt sätt att uppfatta verkligheten. Förförståelse är något 
omedvetet, som socialiserats in i oss på olika sätt beroende på samhället vi lever i (Thurén, 
2007). Forskning är alltså inte värderingsfri. Som forskare präglas man av sina egna 
grundläggande värderingar och synsätt. Vilket man inte kan frigöra sig från och som innebär 
konsekvenser för forskningen. Dock ska man ha klart för sig att detta inte innebär total 
subjektivitet. Saklighet och öppenhet blir istället väldigt viktigt när det gäller framställningen 
(Holme & Solvang, 2010) vilket vi eftersträvat under hela arbetets gång. Vår litteraturstudie 
består av sekundärdata vilket innebär att vi inte fått informationen direkt från källan. Det är 
alltså någon annan som tagit fram informationen och den information vi fått fram har därmed 
med stor sannolikhet tillkommit av en annan orsak än vårt syfte med detta arbete (Björklund 
& Paulsson, 2008; Holme & Solvang, 2010). När det gäller vår sekundärdata kan det vara bra 
att tänka på att den till stor del utgörs av vetenskapliga artiklar skrivna på engelska, vilket 
innebär en översättning från vår sida. Denna har skett utifrån vår egen kunskap av språket, 
samt med hjälp av ordböcker. För att förhindra feltolkningar och felaktig information har vi 
dubbelkollat med varandra att vår uppfattning av artikeln överensstämmer, men vill ändå 
informera om att det är just en översättning och tolkning av materialet som gjorts.  
 
Vi kan på ett omedvetet sätt påverkat vår primärdata genom det sätt vi ställt frågorna på, 
vilken ordningsföljd vi använt, tonfall, kroppsspråk etcetera, men detta är inte av lika stor 
betydelse när det gäller kvalitativ metod (Holme & Solvang, 2010). Vi har likväl försökt att 
genomföra intervjuerna på snarlikt sätt, men ändå tillåtit respondenterna att svara fritt och 
uttömmande, då det är viktigt att låta respondenten i så stor utsträckning som möjligt själv får 
ge form åt sina tankar och åsikter (Holme & Solvang, 2010). Intervjuerna har skiljt sig åt 
utifrån respondenterna, då en del ville svara på frågorna i ordningsföljd medan en del 
intervjuer flöt på som ett samtal och vi hoppade fram och tillbaka mellan frågorna vilket är 
vanligt vid kvalitativa intervjuer enligt Holme och Solvang (2010).  
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3.6.2. Dataanalys 

Under samliga intervjuer har en bandspelare används för att förhindra att vi missar något 
viktigt när vi i efterhand redogjort för deras svar, (i Appendix nr 2 finns samtliga intervjuer) 
vilket även rekommenderas av kurslitteraturen (Holme & Solvang, 2010). Fördelen med att 
använda bandspelare är att det ger en möjlighet till att lyssna igenom materialet flera gånger, 
samt att det minskar pressen på anteckningskvaliteten och möjliggör därav större fokus på 
respondenten (Trost, 2010). Respondenterna har varit positiva i frågan om användning av 
bandspelare, med undantag av en person som var aningen tveksam, men som snabbt ändrade 
sig när anonymiteten kom på tal.  
 
Kvalitativ metod medför större arbetsbörda i analysarbetet när det gäller sammanställning av 
insamlad information till skillnad mot kvantitativ metod där utformningen av frågorna är mer 
tidskrävande (Björklund & Paulsson, 2008). Vi är av den uppfattningen att detta ändå är den 
bästa metoden för att uppnå syftet med vår uppsats. För att kunna utföra en meningsfull 
analys, är det betydelsefullt att man försöker återskapa verkligheten som den är och inte som 
författarna vill att den ska vara. Som författare väljer man ut den information som man anser 
är relevant, men det är då av betydelse att man avstår ifrån att påverkas av egna åsikter 
(Björklund & Paulsson, 2008) vilket vi försökt eftersträva. Under analysarbetet har vi 
bearbetat materialet tillsammans och försökt tolkat respondenternas svar utifrån likheter, 
mönster och avvikelser dem emellan. Vi har delat in analyskapitlet utifrån våra föreställningar 
från vår teoretiska referensram, som grundar sig i vår problemformulering.  
 
Vi har gett våra respondenter möjlighet att läsa vårt arbete innan slutlig inlämning för 
kommentarer och åsikter kring det vi skrivit. Denna åtgärd har utförts som en kontroll av att 
det vi återgivit stämmer överens med det de vill förmedla, vilket samtidigt ökar studiens 
validitet. 

 3.6.3. Forskningsetiska aspekter 

För etikregler finns det fyra huvudkrav på humanistisk-samhällsvetenskaplig forskning enligt 
Vetenskapsrådet. När det gäller vår studie anser vi att vi uppfyllt samtliga. Informationskravet 
och samtyckeskravet infrias genom att vi informerat våra respondenter om syftet med vårt 
arbete och om respondentens roll. Dessutom var medverkan frivillig och man hade rätt till att 
avbryta deltagandet om man så önskade. Respondenterna bestämde även plats, tid och längd 
för intervjun. Som tidigare nämnts så har de medverkande fått möjlighet till att vara anonyma 
och det inspelade materialet har raderats i efterhand, vilket gör att konfidentialitetskravet 
uppfyllts. Det fjärde och sista är nyttjandekravet, som innebär att man bara använder det 
insamlade materialet till forskningens ändamål, vilket vi försäkrar är fallet (Vetenskapsrådet, 
2002). 
 

4. Empiri och analys 
4.1. Kundunderlagets påverkan med anledning av lagändringen 
Minskade revisionsuppdrag? 
Av de nystartade företagen har man sett att ungefär 75 % valt bort revision, vilket dels kan 
förklaras med att de redan från början kan välja bort tjänsten (Danielsson, 2011a). De har 
dessutom ingen befintlig relation med revisorn vilket anses vara en förklaring av många 
respondenter till varför småföretagarna väljer att ha kvar revision trots avsaknad av lagtvång. 
Något som stämmer överens med studier som gjorts ibland annat England och Sverige 
(Gooderham et al. 2004; Svanström & Sundgren, 2010). Av de befintliga företagen är det 
svårt att få fram exakta siffror från Bolagsverket, även våra respondenter har svårigheter med 
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att uppskatta bortfallet. Dock kan det röra sig om 5-10% men dessa siffror säger egentligen 
ingenting om antalet då byråernas storlek skiljer sig åt. Revisor C: beräknar att då det finns 
4000 kvalificerade revisorer skulle man kunna tänka sig att inom 1-1,5 år har var och en av 
dessa tappat ca 10 kunder, men sen får man tänka på att det hela tiden fylls på med nya 
kunder.  
 
Våra respondenter har inte fått några större signaler om ökat kundbortfall framöver bland de 
befintliga kunderna som berörs av lagändringen. Däremot anser vi att det kan vara bra att ha i 
åtanke att det var först på bolagsstämmor under våren 2011 som det blev möjligt för fler 
företag att välja bort revision, vilket gör att utfallet visar sig först nästa år (Bolagsverket).    
 
De flesta respondenter svarar att de kunder som valt bort revision gjort detta till stor del på 
inrådan av revisorn. Företag som väljer bort revision väljer för den skull inte bort revisorn 
(Danielsson, 2011c) vilket bekräftas av flera respondenter som berättar att man i många fall 
ändå har kvar kunden som då kanske köper rådgivning istället. Detta kan tänkas vara något 
positivt för revisorerna, vilket kan leda till att inkomstbortfallet för minskade 
revisionsuppdrag inte blir lika kännbart, då studier visar att företag är villig att betala mer för 
rådgivning än för vanliga redovisningstjänster (Gooderham et al. 2004). Även regeringens 
utredning ansåg att inkomstbortfallet inte nödvändigtvis behövde bli lika stort som bortfallet 
av frivillig revision bland företagen. Men där var det istället en fråga om marknadsföring, hur 
man kan konkurrera med bl.a. redovisningskonsulterna (Regeringen, 2008).  
 
Revisionsplikten infördes ursprungligen för att skapa tilltro till den räkenskapsinformation 
som företagsledningen lägger fram. Detta är alltså inte längre av betydelse för ägaren då ägare 
och företagsledning ofta är samma person i mindre företag. Man ansåg därmed att den 
ursprungliga intentionen med revisionsplikt tappat sin relevans (Regeringen, 2008). För de 
allra minsta företagen är respondenterna i vår studie överens om att revision kan vara 
överflödigt. Det föreligger dock fortfarande ett behov för intressenter att kunna ha tilltro till 
informationen som ges ut av företag, speciellt där ägarens ansvar är begränsat (FAR, 2006).  
Företagets ekonomiska betalningsförmåga har varit och är utgångspunkten för kreditbeslut 
och rådgivning enligt Nordea, vilket inte påverkas av lagändringen. Dock är det viktigt att 
man fortfarande kan känna tilltro till den ekonomiska redovisningen (Danielsson, 2010b). 
Varför företag fortsätter välja revision trots revisionspliktens avskaffande förklaras av 
respondenterna med att företaget ser det som en ”hälsocheck” och anser inte att revisionen är 
någon större kostnad jämfört med nyttan man får. Man måste titta på vad kvalitetssäkringen 
har för värde, yttre påverkan från intressenter som dyrare lån, granskning från Skatteverket 
osv. spelar in. Företagen känner en trygghet, vi är ett bollplank, de kan lita på oss. Många 
småföretagare kan inte allt själva och man kan inte sedan komma och säga ”det visste jag 
inte”. Om det blir någon tvist avseende avtal eller dylikt så tas ingen hänsyn till storleken på 
företaget.  
 
Revisor A: säger att småföretag påverkas negativt om de väljer bort revision, i form av ökad 
granskning av Skatteverket, eller ökade räntekostnader. Revisor C: tror att bankernas 
kvalitetssäkring på något sätt kommer att skifta spår till att bli mer personlig borgen, större 
ägarinsatser osv. Det kommer bli svårare för företag att låna, att komma igång med ett nytt 
bolag. Förut kunde man lätt komma igång med ett litet bolag och få en ganska bra finansiering 
direkt och vara inne i systemet med revision och kontroll den vägen, men idag är det nog 
svårare för företag att komma igång från början. Revisor D: menar att vissa småföretagare 
som väljer bort revision ändå har ett behov av revision och risken finns att Skatteverket måste 
öka sina insatser. Intressenterna tror vi kommer se revisionen som en kvalitetsstämpel även 
fortsättningsvis. Samtliga revisorer vi intervjuat för denna studie pratar om konsekvenser och 
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åtgärder från Skatteverkets sida. För de företag som väljer bort revision kan man på 
Skatteverkets egen hemsida läsa om att så inte är fallet. Anders Klaar, verksamhetsutvecklare 
på Skatteverkets huvudkontor, uttrycker att företagen inte per automatik kommer att utsättas 
för hårdare kontroll. Revision utgör bara en av många faktorer som Skatteverket tar hänsyn 
till. Lite motsägelsefullt kan tyckas (av oss) att det i samma stycke står ”att det ändå kan löna 
sig att anlita någon som har tid och sakkunskap” (Skatteverket, 2010). Man får ha i åtanke att 
vi inte kan dra några generella slutsatser utifrån vår studie, men vi anser ändå att detta är en 
intressant motsägelse. 
 
Branschen har kommit fram till olika tjänster där man erbjuder bland annat översiktlig 
granskning, vilket kräver revisor till skillnad mot compilation som en auktoriserad 
redovisningskonsult utför (Lennartsson, 2010a). Enligt honom använder småföretag i Holland 
sig av compilation till 80 % . Vilket han förutspår kommer bli en stor tjänst även här i 
Sverige. (Halling, 2010). Flertalet respondenter är negativt inställda till bokslutsrapporten då 
få ser nyttan med den och inte anser att den har någon framtid. Bokslutsrapporten får inget 
värde enligt C, som på sikt tror att det kommer andra kontroller, annan kvalitetssäkring. D: 
menar att den inte säger någonting egentligen, då det inte är någon granskning. E: anser att till 
skillnad från revisionsberättelsen så säger den bara att bokföringen fungerat bra, men man 
uttalar sig inte om värderingen av bolaget är riktig, och därför har inte bankerna någon nytta 
av den rapporten. Denna motvilja mot bokslutsrapport inom vår intervjugrupp kanske hör 
ihop med respondenternas nekande svar på frågan om de känner konkurrens från 
redovisningskonsulter. Om man inte tror på bokslutsrapporten är det kanske naturligt att man 
inte heller känner konkurrens från de som utför den. Men detta kan även ha samband med att 
man inte skiljer sin roll som revisor från byrån som helhet när man svarat på frågan. Än en 
gång vill vi påpeka att vi inte utifrån vår studie kan dra några generella slutsatser, vi ser dock 
här ett mönster bland våra respondenter som vi anser vara värt att uppmärksamma. 
 
4.2 Ny inriktning för revisorerna 
Flertalet respondenter i vår studie svarar att man kände viss oro innan lagändringen, men att 
den lagt sig när gränsvärdena sattes så lågt. Samtliga har uttryckt sig positiva till att revision 
nu (för en del företag) är en efterfrågestyrd tjänst. Bland annat motiverar revisor C: detta med 
”att det bästa i ett partsförhållande är frivilligheten”. B: hade föredragit om revision blivit 
frivilligt för alla. Det skulle betyda att den verkligen blev en efterfrågestyrd tjänst och därmed 
få en större betydelse för dem som väljer det. Något som styrks med resultaten från 
jämförelsestudien från England där man såg begränsning i trovärdigheten av den finansiella 
informationen vid obligatorisk revision (Lennox & Pittman, 2011).  
 
Överskott av revisorer? 
Regeringens utredning förutspådde ett överskott av revisorer som kan hålla i sig under några 
år. Tills det blir balans i revisionsmarknaden kommer detta överskott leda till pressade priser 
på revisionstjänster (Regeringen, 2008). Efterfrågestyrd revision är emellertid något som 
sannolikt kommer minska det totala antalet revisionsuppdrag (Svanström & Sundgren, 2010). 
Respondenterna möter detta med förklaringar som att det säkert totalt sett för hela landet 
kommer bli lite färre revisionsuppdrag, men detta är inget som enligt våra respondenter 
kommer leda till överskott då andra tjänster kommer efterfrågas istället. En byrå i vår 
undersökning har dessutom fler uppdrag i år jämfört med ifjol.  
 
Prisminskning? 
Någon prisminskning har inte uppmärksammats hos våra utfrågade revisorer, tvärtemot 
förväntas det bland intervjugruppen ske en ökning efter årsskiftet 2011/2012 då nya regler 
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träder ikraft. Enligt revisor C: finns det med dagens regelverk ett golv för priset, som man 
inte kan gå under oavsett storleken på företaget.  
 
Sammanslagning av byråer? 
Utredningen anser att om man avskaffar revisionsplikten borde detta leda till ökad konkurrens 
inom marknaden för redovisning, skattekonsultation, affärsrådgivning och liknande tjänster.  
En lösning för att möta dessa hårdnande krav kan vara att gå ihop eller utöka samarbetet 
mellan varandra, vilket även sågs vara en trend redan innan lagförslaget trätt ikraft 
(Regeringen, 2008). Enligt några respondenter har byrån de arbetar på köpt upp en del mindre 
företag, men de ser ingen direkt koppling till revisionspliktens avskaffande utan motiverar det 
med att man vill ta marknadsandelar. Våra egna funderingar kring detta är att man då kan 
ställa sig frågan varför man vill ta marknadsandelar? En anledning kan vara för att säkerställa 
sin position i en värld med ökad konkurrens. Vilket då i så fall kan höra ihop med 
lagändringen, men som inte respondenten gjort någon koppling till.  
 
De minsta byråerna i vår studie har däremot inte utökat samarbetet för att möta eventuella 
förändringar. Vilket kan anses som förvånande då regeringens utredning ansåg att små 
revisionsbyråer i glesbygd skulle bli värst drabbad, då dessa kan ha begränsad möjlighet till 
anpassning av andra tjänster (Regeringen, 2008). Man kan fundera kring anledningar till detta 
även om våra utvalda revisorer inte på något sätt är representativa för hela populationen. En 
mindre byrå i vår undersökning har tappat uppdrag till viss del och förväntar sig dessutom att 
viss del av de revisionsuppdrag personen är uthyrd till kommer att upphöra, men har ändå 
inga funderingar på utökat samarbete. Vilket väcker en del frågor hos oss, som exempelvis 
om personen tar dagen som den kommer och planerar inte så mycket? Eller har personen inte 
riktigt uppfattat vad lagändringen kan innebära?  En annan tänkbar förklaring kan vara att 
personen omedvetet inte särskiljt sin roll som revisor från byrån som helhet. Vi tänker då på 
att personen kanske vet att inom byrån kommer uppdragen ändå öka genom fler 
redovisningsuppdrag.  
 
Mer fokus på rådgivning? 
Revisorernas arbete kommer att förändras i takt med att de måste anpassa sig efter nya behov 
och marknader (Regeringen, 2008). Rådgivning förväntas bli en betydande del i revisorns roll. 
Ofta handlar rådgivningen om området där ägaren saknar kompetens, som till exempel intern 
planering, beslutsfattande och kontroll. Särskilt när det handlar om förändringar anses en 
revisor vara av betydande hjälp. Små företag använder flera olika källor för rådgivning men 
revisorer är den mest nyttjade när det gäller extern rådgivning, då små företag uppfattar sin 
revisor som en trovärdig affärsrådgivare (Gooderham, Tabiassen, Doving, & Nordhaug, 2004; 
Svanström & Sundgren, 2010). Om en revisionsbyrå reviderar ett företag finns det redan 
värdefull kunskap om företaget samlat och utför revisionsbyrån även rådgivning åt samma 
företag tar det mindre tid att sätta sig in i företagets situation, vilket är värdefullt både för 
revisionsbyrån samt företaget (Svanstöm, 2008). I en studie i Sverige kunde man se ett 
positivt samband mellan längden på uppdragen och omfattningen av köpt rådgivning. Dock är 
man överens om att kvaliteten på redan utförda tjänster spelar en viktig roll i beslutet att anlita 
sin revisor för fler ändamål (Svanström & Sundgren, 2010). Våra respondenter bekräftar att 
kunderna värdesätter den relationen man har och prioriterar den framför kostnaden för 
revisionen. De ser även en ökad efterfrågan på rådgivning. Flera av våra respondenter pekar 
också på att det handlar om mångåriga relationer till kunderna, vilket anses vara en förklaring 
till att man fortsätter med revision trots att man inte måste. Något som då går i linje med 
studien från Sverige (Svanström & Sundgren, 2010).  
 



 
 

26 
 

Rådgivning till befintliga revisionsklienter har dock väckt en debatt kring hur revisorns ska 
kunna bibehålla sitt oberoende vid granskningen (Svanström, 2008). En studie gjord i USA 
visar dock att det inte finns något samband mellan storleken på rådgivningskostnader och 
försämrad objektivitet hos revisorn. Istället bör man ifrågasätta det mer 
allmänna förhållandet mellan revisorer och deras kunder (Reynolds, Deis, & Francis, 2004). 
Olof Axelsson (2009) skriver i sin artikel i Civilekonomen, att revisorerna kommer att få 
tillåtelse att i större utsträckning ägna sig åt rådgivning åt bolag som man dessutom är vald 
revisor i. Även en del respondenter har uttryckt framtida förändring av jävsreglerna. Men om 
man ändrar jävsregler och sänker skadeståndsansvaret kan man enligt oss fundera kring vad 
revisionen egentligen skulle betyda och innebära, den får då kanske en helt annan innebörd än 
tidigare. Om innebörden av revision skulle förändras kan man istället komma att ifrågasätta 
värdet med den. Vilket även en respondent uttrycker genom uttalandet att det fortfarande 
behövs jävsregler för att inte syftet med revisionen ska urholkas, men att det är en fördel om 
jävsreglerna kan lättas upp lite.  
 
Något som vi är förvånade över är att rådgivning inte verkar vara så stort som vi först trodde, 
(en uppfattning vi fick under vår litteraturgenomgång och efter att ha läst tidigare uppsatser). 
Visst finns det rådgivning inom byråerna men för våra enskilda revisorer har inte revision 
ersatts med rådgivning i någon större utsträckning.  
 
Mer fokus på marknadsföring? 
För revisionsbranschen ansåg utredningen att inkomstbortfallet inte nödvändigtvis behövde 
bli lika stort som bortfallet av frivillig revision bland företagen. Det är istället en fråga om 
marknadsföring, hur man kan konkurrera med bl.a. redovisningskonsulterna (Regeringen, 
2008). När det gäller marknadsföring finns det skillnader mellan byråerna i vår studie 
beroende på deras storlek. De större har en central avdelning som sköter detta, medan de 
mindre byråerna har begränsad eller ingen marknadsföring alls, utan satsar istället på de 
befintliga kunderna. En uppfattning som delas av nästan samtliga är att ett bra utfört jobb är 
den bästa reklamen man kan ha. Stefan Grahn (2011) menar att det inte räcker att bara satsa 
på sälj och marknadsföring utan personalen måste utbildas i mer- och korsförsäljning. Flera 
av våra respondenter påpekar dock att man inte vill trycka på kunderna några tjänster de inte 
behöver då det inte är någon långsiktig vinning, vilket kan ha koppling till att det för 20 år 
sedan var förbjudet med reklam inom branschen (Diamantopoulos et al. 1989). Våra utfrågade 
revisorer försöker istället se till vad kunderna verkligen behöver.  
 
En del av svaren skiljer sig åt när det gäller kopplingen mellan marknadsföring och 
lagändringen. A: ansåg att det var mer att göra i år, men såg ingen koppling till 
revisionsplikten utan det berodde på mer marknadsföring. Vi undrar då varför 
marknadsföringen ökat för den utfrågade revisorns byrå? Har man ökat denna på grund av 
lagändringen? Ingen koppling vad A: kunde se, men vi tror ändå att det ligger något i det. När 
det gäller vår utfrågade grupp upplever vi det som att det existerar ett gap där de anställda ute 
på byråerna kanske inte riktigt uppfattat ledningens motiv till olika förändringar som 
genomförs. Detta styrks enligt oss med svaren från C: som anger att företaget centralt arbetat 
och förberett inför lagändringen under hela 2000-talet. Vår respondent med befattning i 
ledningsgruppen (inom sin byrå) har gett oss svar på flera frågor som skiljer från övrigas 
vilket kan styrka vår ”teori” angående detta gällande våra respondenter.  
 
Mer fokus på sälj? 
Något som de större byråerna, inom vår utfrågade grupp, satsar på är kundbemötande, 
information om tjänsteutbudet, samt att informera om nyttan med revisionen. Flera 
respondenter använder ordet ”sälj” under intervjun men ändrar sig snabbt och vill använda 
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något annat uttryck som istället blir lite svävande. Vi tänker att även denna motvilja mot 
”sälj” som vi då uppfattar att respondenterna anser som något ”fult” kan ha koppling till det 
historiska förbudet mot reklam.  Enligt en respondent är revisorerna försiktiga till sin natur, 
vilket kan vara en förklaring till varför vår utfrågade HR-ansvarig/rekryteringsansvarig inte 
alls har något problem med ordet. Den respondenten använder ordet sälj under hela intervjun i 
dess rätta bemärkelse, utan att linda in det eller ursäkta det.  
 
Det kan vara en påfrestning för revisorn att få uppdrag utan den naturliga kontakten som 
revisionsuppdragen innebar (Svanström & Sundgren, 2010).  Revisorns måste alltså börja 
sälja sig själva och sitt kunnande, vilket kan anses vara en prövning, men en nödvändighet 
(Danielsson, 2011b).  Denna prövning kanske ligger till grund för att de flesta revisorer vi 
intervjuat inte har någon uttalad strategi för att locka till sig de nystartade företagen. Viss 
uppsökande verksamhet existerar för våra utfrågade revisorer, men de flesta koncentrerar sig 
på de befintliga företagen och den reklam man får genom deras rekommendationer vidare till 
släkt och vänner. Av våra utfrågade revisorer är det dock bara en (E) som ser detta som ett 
problem för revisorernas konservativa yrkeskår.  
 
De flesta pratar om att det kan behövas en kurs i kundbemötande för att möta detta, medan 
HR ansvarig/ rekryteringsansvarig förklarar att man tidigt i rekryteringsarbetet söker dessa 
egenskaper som alltså då redan bör finnas. Vår utstickare E: har många åsikter om detta och 
menar att ”Du kan inte sälja in något mervärde om du inte är en social människa som är 
trevlig att prata med. Jag har träffat många, många revisorskollegor under mina år som är 
fantastiskt duktiga och kunniga, men som är totalt värdelösa att sitta och prata med. Det är 
fullständigt omöjligt och går bara inte. Hur ska man hantera en sådan sak? Ja, man måste ju 
använda dem till det dem är bra på: jätteduktiga på skatteområdet, värderingsfrågor och frågor 
gällande pågående arbeten som kan vara svårt. De har alltså massor av kunskaper som de är 
väldigt skickliga på, kanske kan alla paragrafer utantill MEN de är fullkomligt värdelösa när 
det kommer till att träffa folk. Då blir det svårt, och dessa får det tufft i och med 
lagändringen.” 
 
4.3. Utbildning 
Behövs det en förändring av universitetsutbildningen? 
Runt om världen anser man att revisorns förändrade roll kräver att utbildningen för revisorer 
måste möta dessa nya krav och därmed förändras. Kritik i andra länder har sedan länge 
framförts utan till synes resultat. Man pratar bland annat om skillnader mellan tekniska och 
generiska kunskaper. Man har sett en brist på generisk kunskap och istället mer fokus på den 
tekniska biten (Jackling & De Lange, 2009). Man pratar även om ett förväntningsgap mellan 
vad eleverna tror är viktigt under utbildningen och vad arbetsgivare faktiskt anser vara viktigt. 
Frågan är bara om detta är något som universiteten faktiskt kan lära ut och bör förbättras på 
(Wells et al. 2009) Andra är av åsikten att det är universiteten plikt att förse eleverna med 
relevant kunskap samtidigt som det ska passa in på förväntningarna från de som rekryterar 
akademikerna (Ballantine & McCourt Larres, 2009). Våra respondenter är överens om att 
universitetsutbildningen är väldigt teoretisk och man får räkna med att den nyanställde 
behöver mycket internutbildning. Detta anses inte vara ett problem bland våra utfrågade och 
de är ganska nöjda med utbildningen som den är. En universitetsutbildning visar ändå på att 
man kan lära sig och att man har studieteknik, men främst kanske att det finns ett intresse för 
revision, vilket är det viktigaste enligt våra respondenter.  
 
Om man skulle ändra på något finns förslag inom gruppen på någon kortare kurs i 
kundbemötande. Social kompetens och nätverkskunnande anses vara betydelsefullt, men flera 
respondenter ställer sig frågan om man kan undervisa i detta. Samtliga är överens om att 
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praktik är bra och en vecka verkar vara lagom enligt respondenterna. Där skulle vi vilja 
tillägga våra egna åsikter att det kan vara bra med praktik även under andra året innan man 
gör sitt val av inriktning. Här får vi medhåll av den representant från Far som vi intervjuat.   
Det gap som kan identifieras utifrån respondenternas svar är att man som nyutexaminerad 
kanske har en uppfattning om att man ska kunna allt från början, vilket arbetsgivaren inte 
förväntar sig enligt dem. C: uttrycker vikten av att våga ställa frågor, utan att vara rädd att 
framstå som okunniga. Det är precis tvärtom enligt C: det är okunnigt att inte ställa frågor och 
istället sitta i sin tveksamhet och göra fel. C: vet att studenter inte kan särskilt mycket om 
det som vi revisorer i praktiken gör. C: förutsätter att studenterna ska fråga en hel del, vilket 
även flera andra revisorer påpekat under intervjuerna.  
 
G: är ensam i gruppen att uttala sig om erfarenheter av att många nyutexaminerade har en 
föreställning att revisorsyrket innebär lite ”finare” arbetsuppgifter och att man därför som 
student inte tror sig ha något behov av att kunna utföra löpande bokföring, skattedeklaration 
etcetera. Men enligt G: stämmer inte detta då det är omöjligt att lära sig att revidera (det vill 
säga riva ner) någonting om man inte vet hur det är uppbyggt. Våra egna tankar kring att G: 
är den enda i gruppen som uttalat sig om detta är att det kan bero på att G: förmodligen möter 
studenter från andra delar av Sverige än vad övriga respondenter gör.  
 
Ett annat gap som verkar existera och som våra respondenter verkligen vill eliminera är 
uppfattningen att revision inte är något framtidsyrke. Flera respondenter menar att det på olika 
lärosäten förmedlas en bild av att revision inte är något att satsa på, vilket då enligt dem inte 
stämmer. Revision kommer alltid att behövas och är ett framtidsyrke och detta budskap bör 
komma fram till studenterna. Gap verkar existera enligt våra respondenter, men däremot 
överensstämmer inte vår intervjugrupps svar med de gap litteraturstudien visar. Kan detta 
bero på att dessa gap kommer från studier gjorda i andra länder. Kan det vara så att man inte 
kan jämföra utbildningarna olika länder emellan? Eller kan det bero på andra saker som att 
revisionsplikten precis har avskaffats i Sverige medan det till exempel i England avskaffades 
redan 1994?  
 
Behövs det en förändring av internutbildningen? 
Internutbildningen har förändrats men orsakerna bakom detta kopplas inte alltid av våra 
respondenter till lagändringen. Några utfrågade påpekar dock sambandet tydligt och menar att 
förändringen skett under lång tid, men är ändå övertygade om att det är anledningen bakom. 
Förändringen våra respondenter pratar om handlar om ökat fokus på sälj, kundbemötande och 
affärsmannaskap. Även om man som revisorsassistent inte har samma säljkrav på sig så tittar 
F: på denna förmåga redan vid rekryteringen. Detta är mer viktigt nu då kunderna inte alltid 
kommer till byrån i samma utsträckning som innan lagändringen. Även här går våra 
funderingar kring om variationerna i svaren (respondenterna emellan) beror på att man som 
anställd inte har inblick i orsakerna bakom förändringarna som sker. 
 

5. Slutsats och diskussion 
5.1. Slutsats 
Syftet med uppsatsen är att beskriva och analysera hur revisorer anser att deras vardag har 
förändrats efter revisionspliktens avskaffande. Med det underliggande syftet att beskriva och 
analysera hur revisorerna ser på den framtida utbildningen.  
 
Våra utfrågade revisorer har inte i någon större utsträckning drabbats av kundbortfall på grund 
av lagändringen även om deras kunder till stor del består av företag som omfattas av lagen. 
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De flesta av de fåtal kunder som valt bort revision har dessutom gjort detta på inrådan av 
revisorn. Resultatet av vår undersökning visar att våra utfrågade revisorers vardag därför inte 
påverkats nämnvärt på grund av lagändringen och vår föreställning om tappade 
revisionsuppdrag har därmed inte bekräftats. Visst förekommer förändringar men det finns 
oenighet i gruppen om dessa är ett resultat av lagändringen. En del menar att förberedelserna 
för att möta eventuella konsekvenser har pågått under väldigt lång tid, medan andra menar att 
förändringar som skett inte har med lagändringen att göra.  
 
Förändringar som skett senare år handlar om mer fokus på sälj då revisorerna måste bemöta 
kunderna på ett annat sätt i och med att tjänsten blivit efterfrågestyrd, även om ordet sälj inte 
verkar tilltala våra utfrågade revisorer. Lagändringen har medfört att revisorerna numera 
känner ett behov av att informera kunderna om värdet med revision. Något som då i första 
hand gäller de befintliga kunderna, då de flesta revisorer inte verkar lägga någon större kraft 
på att knyta till sig nystartade företag. Den bästa marknadsföringen som finns är enligt 
samtliga (oavsett storlek på byrån) den man får av nöjda kunder, och därför läggs mest energi 
på att tillfredsställa dessa. Men i övrigt så ligger inte så stor del av marknadsföringen på våra 
utfrågade revisorer.  
 
I andra länder där man slopat revisionsplikten har andelen företag som valt bort revision ökat 
allt eftersom, dessutom har gränsvärdena höjts vilket förväntas hända även i Sverige enligt 
våra utfrågade revisorer. Detta gjorde att vi förväntade oss större oro och funderingar inför 
framtiden, men det har vi inte fått fram under våra intervjuer. Våra utfrågade revisorer ser 
väldigt positivt på framtiden och är självklart väl insatta i värdet och nyttan med revision, 
vilket kan vara en förklaring till varför vi inte får fram några signaler om oro inför framtiden. 
Men det kanske kan vara bra att försöka förmedla detta värde även till andra, främst då till de 
nystartade företagen som utgör en stor del av de som valt bort revision. En annan anledning 
till frånvaron av oron inför framtiden hos våra utfrågade revisorer, kan vara att de inte känner 
någon konkurrens från redovisningskonsulternas bokslutsrapport.  Bokslutsrapport och 
revisionsberättelse går inte att jämföra då bokslutsrapporten egentligen inte säger något enligt 
våra respondenter. Däremot förväntas andra kvalitetssäkringar komma då intressenterna 
fortfarande är i behov av detta.  
 
Priserna har inte sänkts, istället väntas däremot en höjning med anledning av nya regler som 
trädde ikraft vid årsskiftet 2011/2012. Något överflöd av revisorer har våra utfrågade 
respondenter inte märkt av. De känner inte heller någon oro inför detta, då stora 
pensionsavgångar väntas framöver.  
 
Sammanfattningsvis kan vi säga att vår föreställning om en ny inriktning för revisorerna där 
rådgivning, sälj och marknadsföring blivit allt viktigare, verkar gå ihop med våra utfrågade 
respondenters upplevelser. Däremot finns det en oenighet i gruppen om huruvida det är 
lagändringen eller andra orsaker som ligger bakom förändringarna. 
 
Vårt underliggande syfte är att beskriva och analysera hur revisorerna ser på den framtida 
utbildningen. Resultatet från vår undersökning visar att våra utfrågade respondenter överlag är 
nöjd med dagens universitetsutbildning. Visst är utbildningen väldigt teoretisk, men det ses 
inte som ett problem och man räknar med att studenterna behöver mycket internutbildning. 
Några har emellertid framfört önskemål på mer tekniska kunskaper i exempelvis löpande 
bokföring, då detta är bristfälligt enligt flera respondenter och kanske bör ligga på 
universitetens ansvar och inte på internutbildningen. Förslag finns dessutom på någon kortare 
universitetskurs i till exempel kundbemötande eller liknande. Det finns dock delade meningar 
om huruvida det går att utbilda studenter till att bli mer sociala, eller om det är något som 



 
 

30 
 

måste finnas redan från början. Detta gör att vår sista föreställning om att det behövs en 
förändring i utbildningen för revisorer (i form av praktiska inslag och kundbemötande, för att 
möta de nya kraven som den nya revisorsrollen innebär) bara delvis bekräftas. Likafullt är 
intervjupersonerna eniga om att detta är egenskaper som behövs för att möta den framtida 
revisorsrollen. 
 
Det finns en rädsla bland flertalet av våra utfrågade att den framtida utbildningen för revisorer 
nästan ska försvinna då intresset för att bli revisor kan påverkas av lärosätenas attityd. 
Respondenter har en uppfattning om att lärosäten förmedlar en bild av att det inte längre 
kommer finnas ett behov av revisorer, vilket då är helt fel enligt respondenterna.  
 
5.2. Förslag på fortsatt forskning 
Då det är relativt nyligen som lagen ändrades kan det vara motiverat att göra en uppföljning 
efter ännu längre tid angående detta, särskilt då regeringens utredning pratar om att det kan ta 
flera år innan det förändrade läget stabiliserats (Regeringen, 2008). 
 
Vi har begränsat oss till enbart studera situationen för revisorer, men det skulle vara intressant 
att se hur andra intressenter påverkats efter en tid. Man motiverade lagändringen med 
förenkling och kostnadsbesparing för småföretagare (Regeringen, 2008), och då vi funnit 
motstridig information kan detta vara ett ämne till fortsatt forskning, där man undersöker hur 
småföretagen ser på lagändringen. Våra respondenter pratar om att det trots allt kommer 
behövas en kvalitetssäkring även fortsättningsvis vilket motiverar en ny studie i hur banker, 
Skatteverket etc. ser på företag som väljer bort revisorn och revision.  
 
Då flertalet av våra respondenter uttryckt en oro inför att flera lärosäten förmedlar en bild av 
att revision inte längre kommer behövas i någon större utsträckning, kan det vara intressant att 
undersöka detta närmare och se hur studenter och universitet verkligen ser på revisorernas 
framtid.   
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Appendix nr 1    - Intervjuguide 
Kundunderlagets påverkan med anledning av lagändringen 
1. Hur var din inställning till ett avskaffande av revisionsplikten innan lagändringen? (positiv/ 
negativ/annat) 
2. Hur är din syn idag efter lagändringen? (är lagändringen positiv/ negativ för revisorer, 
varför det ena eller det andra)  
3. Hur stor del av era kunder berörs av lagändringen?  
4. Hur stort har ert kundbortfall varit efter lagändringen?  Har kunderna signalerat att de ska 
sluta framöver? 
5. Varför tror ni kunderna stannat kvar trots att de inte måste?  
6. Hur tror ni lagändringen överlag påverkat samhället; småföretagare, Skatteverket etc. Är 
lagändringen något positivt eller negativt för dem? 
7. Känner ni konkurrens från redovisningskonsulter?  
 
Ny inriktning för revisorer 
8. Vad innebär revisorsrollen nu efter lagändringen, jämfört med före? Har revisorsrollen 
förändrats? (Rådgivning) 
9. Samarbete 
10. Priser 
11. Marknadsföring  
12. Sälj  
13. Framtiden (förändrad yrkesroll? anställning, rekrytering osv.) 
14. Uppsägningar? 
15. Nyanställningar? 
16. Intresse bland arbetssökande 
 
Utbildning 
17. Hur väl anser ni att universitetsutbildningen möter era krav på förberedande kunskap?  
18. Stämmer er uppfattning av vad som var viktigt med det som verkar vara viktigt från 
studenternas sida? (studier visar på ett gap mellan vad elever tror är viktigt och vad 
arbetsgivare faktiskt anser vara viktigt) (Verkar de kunna det ni vill att de ska kunna?) 
19. Har studenterna fått tillräckligt med relevant kunskap under utbildningen? (För mycket/ 
för lite av något, fattas något?) (Studier visar att det i andra länder finns behov av mer 
kunskap inom t.ex. hur man hanterar och bemöter kunder. Det behövs mer fokus på generiska 
kunskaper än tekniska) 
20. Ser ni ett behov av att förändra utbildningen för framtida revisorer? (tänker då främst på 
universitetsutbildning) I så fall varför? Och på vilket sätt?  
21.  Har den interna utbildningen förändrats? Hur, på vilket sätt? Varför? 
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Appendix nr 2  -respondenternas svar 
 
A: Godkänd revisor sedan 2008. Man.  
B: Auktoriserad revisor sedan 2005. Man. 
C: Auktoriserad revisor sedan 1991. Kvinna.  
D: Godkänd revisor sedan 2007. Kvinna.  
E: Godkänd revisor sedan 1991. Man.  
F: Rekryteringsansvarig.  
G: Representant från Far samt godkänd revisor. Kvinna. 
 

Kundunderlagets påverkan med anledning av lagändringen 
 
1. Hur var din inställning till ett avskaffande av revisionsplikten innan lagändringen? 
(positiv/ negativ/annat) 
A: Först fanns lite oro innan man fick veta gränsvärdena för aktuella företag. Men gränserna 
sattes väldigt lågt så det har inte påverkat oss så mycket som det hade kunnat göra om lagen 
omfattade fler större företag. 
B: Det är klart att initialt kände man en otrygghet, som det är med all förändring. Men när 
lagen väl trädde ikraft känns det naturligt att de väldigt små företagen inte ska ha samma 
regelverk som betydligt större företag. Sedan sattes gränsvärdena väldigt lågt vilket inte 
inneburit sådan stor förändring för oss men i framtiden kommer säkerligen gränsvärdena 
höjas.  
C: Vi har varit positiva. Från företagsledningens håll har vi pratat i positiva termer och 
välkomnat förändringen. Vi har absolut inte satt ner klackarna och förfasat oss över det här.  
D: Klart man tänkte ”hur blir det här nu då”? Vi jobbar mycket mot konsulter också, vi rättar 
ju årsredovisningarna som vi får in så att de har en chans att rätta till dem innan de skickas in 
till Bolagsverket. Hur blir det nu med dem som kommer in som ingen har granskat? De blir ju 
underlag för UC:s (upplysningscentralen) kontroller, och ingen har granskat siffrorna. Det är 
fortfarande en fundering som vi inte löst riktigt. 
E: Jag tyckte det var bra. Jag tycker inte om att allt ska vara så lagreglerat. Tycker att det är 
fel med samma regelverk för den lille företagaren som för det stora publika bolaget. Det hade 
varit en helt annan diskussion om det hade varit ett annat regelverk för den lille företagaren 
där revisionsinsatsen kanske fortfarande hade varit lagstadgad, men revisionsinsatsen skilde 
sig markant åt jämfört med det stora bolaget. Det är där jag ser min största orsak till att jag 
tyckte att revisionsplikten skulle avskaffas. 
 
2. Hur är din syn idag efter lagändringen? (är lagändringen positiv/ negativ för 
revisorer, varför det ena eller det andra)  
A: Då gränsvärdena sattes väldigt lågt har det inte påverkat oss i så stor omsträckning. 
Kanske max 5 % av våra kunder har slutat med revision. Det är då väldigt små företag som på 
inrådan av oss slutat med revision, men som vi fortfarande har kvar som kund i form av 
löpande bokföring och bokslut. Det flesta som inte har revision är nystartade företag. 
B: Nu när vi vet att det blev så låga gränsvärden känns det inte som något större hot, men man 
vet som sagt inte hur det blir i framtiden om de kommer höjas och innefatta fler och större 
företag. Jag hade föredragit om revision blivit frivilligt för alla. Det skulle betyda att den 
verkligen blev en efterfrågestyrd tjänst och därmed få en större betydelse för dem som väljer 
det.  
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C: Det bästa i ett partsförhållande är frivilligheten. Företagen är de som måste betala för detta. 
Det hade varit annat om staten betalat, men nu betalar företagen och då ser vi frivilligheten 
som något positivt. Revision är en kvalitetssäkring och kommer behövas även i framtiden.  
D: Det är positivt på ett sätt för de som väljer att ha kvar revisor VILL ju verkligen det och de 
uppskattar vårt jobb. De som måste ha är tillräckligt stora och ser behovet. Jag tror att det har 
blivit mer diskussion med kunderna om vad revision är och varför man har det. Dessutom är 
det ju så att det finns småkunder som inte jag själv heller tycker ska ha revision, då är det bra 
för alla då det är en kostnad också. Dessa kanske har en duktig redovisningskonsult istället. 
(Vi känner inte någon jätteoro.) 
E: Jag tycker det är jättebra att revisionen nu är efterfrågestyrd. Det kommer ta lång tid innan 
marknaden fungerar på det sätt som det är tänkt. Tänker man då lite längre framåt, så att vi ser 
att det blivit lite mer etablerat med efterfrågestyrd revision – ja då blir man ju också 
efterfrågad. Det har varit alldeles för mycket så kallat nödvändigt ont. Det är just de här 
rollerna vi har i det här spelet, att vi har en redovisningsbyrå och en revisor, och 
redovisningsbyrån sköter allt medan revisorn är någon diffus människa som skickar en faktura 
en gång om året. Då förstår inte kunden vad revisorn är till för egentligen mer än i lagtexten. 
Då känner man ju själv att det jobb man gör inte är efterfrågat utan bara ett nödvändigt ont. 
Redovisningskonsulten kallas ofta för revisorn av kunden. De ser inte skillnaden och när de 
får höra ”du måste ha en revisor” svarar de redovisningskonsulten: ”ja, men du är ju en 
revisor” ”nä, jag är en redovisningskonsult” kunden svarar ”varför då?” Det här gäller de 
kunder jag har flest av – de små ägarledda företagen, som inte har klart för sig 
definitionsfrågan. Därför tycker jag själv att revisorns arbete är onödigt om du har en duktig 
redovisningskonsult. För en del små bolag räcker det alldeles utmärkt, och istället får vi satsa 
på dem som faktiskt efterfrågar våra revisionstjänster. 
 
3. Hur stor del av era kunder berörs av lagändringen? 
A: Vi är ett företag som riktar in oss på ägarledda företag till skillnad mot andra större byråer 
som kanske siktar in sig på börsnoterade företag, så våra kunder består alltså till stor del av 
små företag. 
B: Ca 30 % av våra kunder berörs av lagändringen och vi kan se ett visst tapp av 
revisionstjänster. Men revision är vår största tjänst och kommer fortsätta vara det lång tid 
framöver.   
C: Totalt har vi 50 000 kunder inom detta segment. 
D: Ganska stor andel, mer än 50 % i alla fall. 
E: Skulle gissa på 20-30% berörs av lagändringen, det är mindre än hälften i alla fall. 
 
4. Hur stort har ert kundbortfall varit efter lagändringen? Har kunderna signalerat att 
de ska sluta framöver? 
A: Kanske 5 % av våra kunder har valt bort revisionen, men då p.g.a. inrådan från oss då 
dessa är så väldigt små och det är svårt att se nyttan med revisionen. Har dock kvar dessa 
kunder inom löpande bokföring och bokslut ändå. Vi har mer att göra i år jämfört med förra 
hösten, men det har ingen koppling till revisionspliktens avskaffande utan beror mer på ökad 
marknadsföring och bättre på att få nya kunder. Tror inte att detta har någon koppling till 
lagändringen. Har inte heller haft någon indikation på att nuvarande kunder skulle sluta med 
revisionen inom kort. Har inte heller haft någon indikation på att nuvarande kunder skulle 
sluta med revisionen inom kort. 
B: Kanske 10 % bortfall, men det är ingen dramatik än så länge. En del kunder har valt bort 
revision på inrådan av oss och då har vi kvar dessa kunder och arbetar med bokslut och 
deklarationer osv. En del kunder som vi bara utförde revision åt har vi tappat då de hade 
någon annan som skötte redovisningen åt dem. Vissa har vi tappat allt hos. En del har fortsatt 
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med revision trots inrådan från oss då de är så nöjda med vår relation och vill ha den trygghet 
det ger.  
C: Vi har själva försökt få fram statistik inom detta och även beställt statistik från 
Bolagsverket. Det finns 4000 kvalificerade revisorer och jag skulle då kunna tänka mig att 
inom 1-1,5 år har var och en av dessa tappat ca 10 kunder, men sen fylls det hela tiden på med 
nya kunder. Av de nystartade företagen väljer var fjärde att ha en revisor, men våra siffror 
inom företaget visar på högre siffror än så. I och med nya regler gällande lägre aktiekapital 
och dessutom med revisionspliktens avskaffande startas det idag mycket fler företag än 
tidigare. I de fall där kunderna anser att vi är ”besvärliga” när vi fullgör vår uppgift att 
granska skatter och avgifter samt föreslå rättelser och rapportera brister inom det området, de 
kunderna kommer vi troligen inte att ha kvar. Det är ju också på detta område som risken är 
stor för samhället att "skattefelet" ska öka. 
D: Ja vi har tappat kunder. Kanske 10 % eller mindre. Inte mer i alla fall. Vi gör inte något för 
att locka tillbaka de kunder vi förlorat. Vi satsar på dem vi har kvar. Sedan försöker vi 
informera dem som kommer utifrån om hur det är och blir, med respektive utan revision. 
Sedan är det deras val. 
E: Vet inte exakt i vilken utsträckning vi tappat uppdrag, men det är i princip de bolag som vi 
förutsåg skulle säga ifrån sig revisionen. Det är oftast bolag som inte har några krediter, eller 
en ensam ägare med konsultbyrå som lika gärna hade kunnat vara en enskild firma. Då är det 
så uppenbart att här är det inte nödvändigt med revision. De vi har blivit av med är dem som 
vi förstått att vi skulle bli av med. De som har valt bort mig är sådana som inte behöver 
revisor, det anser både jag och dem. Då är alla nöjda, och jag går ändå in som affärsrådgivare 
om det skulle behövas. Jag finns där ändå – sedan om det står revisor eller affärsrådgivare på 
visitkortet är ointressant. 
 
5. Varför tror ni kunderna stannat kvar trots att de inte måste?  
A: Många av våra kunder ser revision som en hälsocheck för företaget och ser inte revisionen 
som någon kostnad. Vi har en relation till våra kunder där de ser vad vi går för och vad vi kan 
bidra med. Men även yttre påverkan från intressenter som dyrare lån, granskning från 
skatteverket osv. spelar in. Vi erbjuder dessutom väldigt bra tjänster, speciellt webbtjänster 
där kunderna kan föra in uppgifter direkt på nätet som då kommer till oss i realtid.   
B: Jag tror man anser att nyttan överväger kostnaderna. En del som vi inte anser behöver 
revision har fortsatt med det då de trivs så bra med oss och har förtroende för oss.  
Man får sätta sig ned och fundera hur situationen ser ut för företaget. Har man externa 
långivare, vill kunderna ha en kvalitetssäkring, vad har företaget för intressenter helt enkelt. 
Banker, skatteverket, kunder, leverantörer osv. Man måste titta på vad kvalitetssäkringen har 
för värde för intressenterna. Jag tror att Skatteverkets regler påverkar valet att ha kvar revision 
väldigt mycket. Man måste bland annat fylla i rutan vid deklaration om man inte har revision 
och sedan kan man granskas löpande under året.  
C: De känner en trygghet, vi är ett bollplank, de kan lita på oss. Många småföretagare kan 
inte allt själva och man kan inte sedan komma och säga ”det visste jag inte”. Om det blir 
någon tvist avseende avtal eller dylikt så tas ingen hänsyn till storleken på företaget. Ett stort 
uppdrag som vi haft under åren är att vi i stor utsträckning stått för kompetensöverföring till 
våra kunder. Vi lär dem läsa rapporter, lagstiftning osv. Man kan säga att vi är som en 
husdoktor för företaget.  
D: De tycker att det känns som en extra försäkring har jag hört. ”Det gör att jag kan sova gott 
om natten” är ett citat från en kund. De tycker att det känns seriöst att ha någon extern som 
tittar på siffrorna och som hjälper dem med lagar och regler som de inte har koll på själva. 
E: Många kunder som har både redovisningen och revision hos oss ser redovisningstjänsten 
som den ledande anledningen. All samlad information vi har gör att skillnaden i pris inte blir 
så stor. De ser inte att det blir någon stor besparing, men främst tycker de att det känns tryggt 
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och bra att ha oss att prata med. Hela vårt yrke är väldigt förtroendeförknippat, särskilt när det 
gäller små företag. 
 
6. Hur tror ni lagändringen överlag påverkat samhället; småföretagare, Skatteverket 
etc. Är lagändringen något positivt eller negativt för dem? 
A: Än så länge har lagen inte fått så stor effekt. Det är de nystartade företagen som i första 
hand väljer bort revisionen. Detta beror nog på att de inte sett nyttan med den, eller att vi inte 
fått en relation till varandra. Dock kan småföretag påverkas negativt om de väljer bort 
revision, i form av ökad granskning av Skatteverket, eller ökade räntekostnader.  
B: Vi har aldrig upplevt att denna fråga med slopad revisionsplikt som något brinnande för 
våra kunder. Om förenkling var målet så har det inte uppfyllts. Företagen har ingen att vända 
sig till och ingen trygghet eller hjälp med de svåra komplicerade regelverk som råder om man 
väljer bort revision. Tjänsten har inte blivit billigare heller, tvärtom blir det nog dyrare efter 
nyår när nya regler träder ikraft. Men något som är bra är att de som väljer bort revision får 
lite pengar över till annat som de kan lägga på t.ex. rådgivning istället vilket kanske är bättre 
för vissa företag. 
C: Nja.. Det är klart att det finns ett antal småföretag som inte har någon användning eller 
nytta av revision. Det är klart att för väldigt små företag, t.ex. ett litet konsultföretag med liten 
beställarkrets, där ingen är intresserad av att se deras årsredovisning eller deras revision, så 
helt givet är det många som inte behöver ha revision. För dessa har det blivit bättre.  
Som det ser ut idag finns det ett golv för priset på revision som man inte kan gå under oavsett 
hur litet företaget är och det priset kan en del tycka är större än nyttan.  
Bankernas kvalitetssäkring kommer på något sätt skifta spår till att bli mer personlig borgen, 
större ägarinsatser osv. Det kommer bli svårare för företag att låna, att komma igång med ett 
nytt bolag. Förut kunde man lätt komma igång med ett litet bolag och få en ganska bra 
finansiering direkt och vara inne i systemet med revision och kontroll den vägen, men idag 
tror jag det är svårare för företag att komma igång från början. Det här förenklingsdirektivet 
inom EU där man ska förenkla för småföretagare med 25 % och hade inte man fått igenom 
denna lagändring hade man nästan inte haft några regelförenklingar att rapportera. Under 
denna period har man uppnått kanske ca 10 % i regelförenkling och då är det tveksamma 
regelförenklingar. Skatteverket kommer få betydligt mer att göra. Som revisor har vi sett till 
att våra kunder betalat skatt och följt lagar och regler. Vi har ofta påverkat företagen att göra 
olika former av rättelser i samband med revisionen vilket också positivt påverkat 
utformningen av våra revisionsberättelser. Utan revision förblir felaktigheterna orättade. Nu 
får Skatteverket ta hand om det själva.  Det blir en jätteuppgift för dem. Vi vet att om man 
som människa inte utsätts för någon kontroll gör man istället saker som blir bra för oss själva. 
Vi kan ibland ifrågasätta kunder varför man inte följt regler och lagar och då fått svaret att 
Skatteverket aldrig har sagt något. Då frågar vi i sin tur om företaget någonsin granskats, men 
det har dem oftast inte utsatts för. Det finns alltså ett tänk att har man kommit undan med 
något så är det ok och då fortsätter man med det trots att det inte är efter reglerna.  
D: Jag vet inte om det har påverkat så mycket än, men det kommer ju. Skatteverket kommer 
att utöka sina kontroller: det finns en ruta på deklarationen som man ska kryssa i om man har 
revisor eller inte, och den är ju till underlag för att de ska kunna ut och granska. Det kommer 
ju bli så. Sedan märks det tydligt att nybildade bolag inte väljer revisor i så stor omfattning. 
Det är ju dessutom väldigt lätt att själv starta bolag med de förenklade blanketter 
Bolagsverket har, vilket gör att de som startar nytt bolag inte kommer i kontakt med oss på 
det sätt de gjorde förut. 
E: Det vet vi inte riktigt än. Skatteverket har infört en ruta i deklarationen där man ska kryssa 
i om man har, eller inte har revisor. Där tror jag inte de har hunnit göra så mycket mer än att 
testa i datasystemet om rutorna fungerar. De kanske tar tag i granskningar framöver. Jag har 
inte märkt något än, men det borde märkas framöver. Vi är ju väldigt styrda av gamla rutiner: 
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när du har ett AB måste du lämna in till Bolagsverket där det skannas och går vidare till UC 
och andra kreditupplysningsbolag. När man då börjar gå in och titta i dessa register(man kan 
ju köpa information om företaget) och ser att det här bolaget inte har revisor, och inte det där 
heller o s v… Då kanske marknaden börjar ställa sig frågan: Hur hanterar vi det här? Idag tror 
jag att förändringen är för ny för att ha hunnit påverka samhället i någon större omfattning. 
 
7. Känner ni konkurrens från redovisningskonsulter (bokslutsrapport)?   
A: Det är en del av vårt företag och vi satsar mycket på våra redovisningskonsulter. Vi ser 
ingen hierarki bland varandra utan det finns olika vägar att gå på karriärstegen. Dessa är 
viktiga då vi kan knyta kontakt med kunder genom löpande bokföring för att på så sätt kunna 
sälja in revision. Vi har även en stor andel kombikunder då vi arbetar tillsammans med 
samma kund. Som tidigare nämnts så har revisorerna inte påverkats i någon större 
utsträckning, och då kan jag inte heller se det som någon konkurrens. (de kunder vi 
rekommenderat att sluta med revision skadas nog inte av en bokslutsrapport, men om större 
företag utan inrådan av oss skulle sluta med revision kanske inte en bokslutsrapport är 
tillräckligt) 
B: Jag tror inte bokslutsberättelser blir någon succé. Det har drivits hårt men jag kan inte se 
någon nytta med det. Jag tror inte riktigt på det och det är inget som är menat för tredje man. 
Jag tror att antingen så har man revision som det ser ut idag eller så har man ingenting. När vi 
upprättar bokslut så står det för något det också och jag kan inte se hur man ska motivera en 
bokslutsberättelse. Vi har inte utfört några här på kontoret och vi har inte heller försökt sälja 
in det hos kunderna.  
C: På sikt kanske det kommer andra kontroller, annan kvalitetssäkring. Men bokslutsrapport 
tror jag kommer bli ett icke-dokument ganska snart. Det man säger där är att man gjort rätt 
som uppdragstagare, att man följ REKO, att man gjort riktigt helt enkelt. Men jag menar att 
det är väl något man måste förutsätta när man lägger ut ett sådant uppdrag. Bokslutsrapporten 
får alltså inget värde. Jag tror inte på bokslutsrapporten. Ett tag var det väldigt lätt att bli 
auktoriserad redovisningskonsult, det har inte funnits någon tröskel in i systemet, men nu är 
det dock högre krav. Det finns ingen homogen kvalitet i de grupperingarna. Helt givet 
kommer de ta hand om en del av marknaden där det inte kommer vara revision.  
D: Vi känner ingen konkurrens. Vi samarbetar en del och de bokför ju årsredovisningar och vi 
gör revision. Jag tycker att det är så att de som är riktigt seriösa redovisningskonsulter, vill 
gärna ha en revisor som finns där att rådfråga och som granskar deras årsredovisningar. 
Bokslutsrapporten har inte alls tagit någon plats överhuvudtaget. Den säger ju inte någonting 
egentligen, då det inte är någon granskning. Jag tycker det är bra om redovisningskonsulter 
och revisorer kan samarbeta. Auktoriserade redovisningskonsulter har ju annan kunskap och 
de har samma kvalitetskontroll och krav - de känner ofta att de vill ha en revisor bakom sig 
om det går. 
E: Jag ser ingen konkurrens. Nu har vi ju två redovisningskonsulter här och man kan säga att 
byrån består av hälften redovisning och hälften revision. Dessutom jobbar jag som revisor åt 
flera redovisningsbyråer på olika orter i landet, som behöver ha en revisor för vissa uppdrag. 
Där kommer nog några jobb försvinna för mig då redovisningskonsulterna kanske passar på 
att sköta hela jobbet själva, men trots det tycker jag att det här är bra, och jag ser det inte som 
ett hot. Måste nog istället hota mig själv till att förändra min bild utåt, till att bli mer 
redovisningsvänlig. Ofta har vi fått redovisningsjobben genom de aktiebolag som behövt en 
revisor och som också behövt hjälp med redovisning.  
När det gäller bokslutsrapporten (som en auktoriserad redovisningskonsult kan göra); så till 
skillnad från revisionsberättelsen så säger den bara att bokföringen fungerat bra, men man 
uttalar sig inte om värderingen av bolaget är riktig, och därför har inte bankerna någon nytta 
av den rapporten. På en konferens i Stockholm häromdagen uttalade sig en tidigare revisor 
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som numera jobbar på SEB att de inte satte något värde alls på bokslutsrapporten. Det gör att 
bankerna ändå måste söka egna vägar för att värdera kreditriskerna i ett företag.  
 

 
Ny inriktning för revisorerna 
 
8. Vad innebär revisorsrollen nu efter lagändringen, jämfört med före? Har 
revisorsrollen förändrats? (i så fall på vilket sätt, tappat arbetsuppgifter, nya 
arbetsuppgifter? synen/behovet av revisorer etc., prisförändring osv.) Rådgivning.  
A: Nej inte nämnvärt som jag kan se det. Dock kan den kanske förändras om jävsreglerna 
lättas upp.  
B: Nej revisorsrollen har inte förändrats, men jag hoppas att det inneburit att vi blivit bättre på 
att berätta vad vi gör och nyttan med det. Mer fokus alltså på att förklara varför det behövs. Vi 
jobbar mer aktivt för att bli bättre rådgivare men detta har inget samband med lagändringen. 
Vi försöker ha stora öron och lyssna på vad kunderna vill och behöver. Det finns en stor 
marknad för rådgivning. Sedan blir rådgivningen inte lika bra utan revisorns insyn vilket gör 
att revisorsrollen har stor betydelse. 
C: Vi har pratat mervärde i 30 år och varit som en husdoktor för småföretagen, men vi 
försöker lyfta fram nyttan med revisionen. Vi har ett högt anseende enligt flera 
undersökningar vi gjort och tittar man på förtroende för vilka man använder som rådgivare så 
ligger revisorer ligger högt upp. Som revisor försöker vi vara rådgivare inom ramen för våra 
lagar, sedan finns det en egen avdelning för rådgivning inom byrån.  
D: Arbetsuppgifterna är ungefär desamma. Det som är annorlunda är att man måste sälja sig 
själv, vara mer konsult och lite mer rådgivare, vilket kan vara positivt också. Då vi inte alltid 
behöver vara opartiska kan vi ha en annan roll som är mer rådgivande. 
E: Inte så mycket p.g.a. revisionspliktens avskaffande. Men revisorsrollen förändras genom 
de nya och ständigt föränderliga regelsystem som införs för revisionens arbete. Där står vi 
inför en stor förändring nästa år med ISA – rena bedrövelsen. Det är så dåligt att det inte är 
sant alltså. Det säger jag för att jag har väldigt många kollegor som säger samma sak (när vi 
dricker kaffe klagas det bittert, men inte när vi sitter i en stor konferenssal och frågan lyfts 
upp – då är det ingen som säger någonting). Jag har ett exempel på en kollega som visserligen 
börjar närma sig pensionsåldern, men som slutar nu när isa införs med motiveringen: ”jag bryr 
mig inte om det här mera. Det är inte roligt längre. Ska jag behöva fylla i alla dessa dokument 
som krävs – då vill jag inte vara revisor längre”. Det här är rena döden – det är en så 
omfattande dokumentation att man inte orkar med det här längre. Hade jag varit i samma 
ålder så hade jag tvärslutat på en gång. EU har bestämt att vi måste ha det så, men herregud då 
har vi precis samma regelsystem för det lilla AB med 5milj i omsättning och en anställd och i 
princip 0 vinster som för stora börsbolag. Den nya revisionsberättelsen räcker inte heller med 
en sida längre utan det ska vara två, där man egentligen friskriver sig från allt ansvar. Så 
svaret på frågan är alltså att det har blivit en mycket negativ förändring. Det finns ingen 
balans mellan behov och regelverk. Detta tror jag kommer att påskynda den takt som små 
företag väljer bort revisor. Sedan påstår man att det är ett effektivare sätt att jobba, och ok det 
kanske blir så, men med den information vi har fått blev det bara en börda. Sedan får vi se om 
gränsen för revisionsplikt vid 3 miljoner i omsättning kommer att höjas till 80 miljoner som 
det vart tänkt från början, och det tror 99 % av dem man pratar med. Frågan är bara när. Det 
är ju en anpassning till EU även där. 
G: Det är också för tidigt att säga, men det är klart – en medvetenhet finns ju om att man 
kanske får tänka om och tänka nytt om hur man närmar sig nya kunder o s v, när det inte är 
lagstadgat. Det finns ju fler tjänster att erbjuda än den som motsvarar den lagstadgade 
revisionen. Så att en viss förändring kan man väl skönja, men det är också för tidigt. 
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9. Samarbete. (Utredningen förutspådde, samt såg en trend att företag gick ihop eller 
ökade samarbetet för att möta ökad konkurrens inom branschen) 
A: Vi köper ibland upp mindre revisionsbolag men detta har ingen anknytning till 
lagändringen.  
B: Nej lokalt har vi inte ökat samarbetet, men säkert centralt, men det har kanske inget med 
lagändringen att göra utan är mer knutet till en allmän ambition att växa och vända sig till 
andra marknader.  
C: Vi har förvärvat upp emot 100 byråer under 2000-talet. Och sedan vidare arbetat med att få 
in dem i vår standard, få gemensamt hög kvalitet och få in en PWC känsla hos alla.  
D: Vi har inte gått ihop, utan är själva. Vi har en ”kompisbyrå” i Sundsvall som vi brukar 
diskutera saker med och kontakt med en skattekonsult som vi brukar rådfråga. 
E: Nej. 
 
10. Priser. (utredningen innan lagförslaget trädde ikraft förutspådde pressade priser på 
dessa tjänster p.g.a. överskott av revisorer)  
A: Ingen förändring där. Vi konkurrera inte med priset heller och som sagt så ser våra kunder 
inte revisionen som en kostnad.  
B: Nej inte direkt. Det är redan så pressade priser som det är. Med regelverket idag går det 
inte att pressa priserna mer. Efter nyår kommer nya regelverk vilket snarare gör att det 
kommer bli dyrare. Dock ser vi en trend mot mer fasta priser för olika tjänsteutbud än att man 
tar betalt per timme. Men det betyder inte att det totalt sett blir billigare för det.  
C: Då vi är i förtroendebranschen är priset underordnat. Med dagens regler finns det som sagt 
ett golv för priset på revision oavsett hur litet företaget är som man inte kan gå under. Nu 
väntar även nya regler efter nyår.  
D: Nej, de har inte pressats ner. Vi har inte varit med om det här än; men när de har valt bort 
revisor, och vi har ju redovisningskonsulter här också som gör bokslut och årsredovisning. 
När en sådan årsredovisning då ska skickas in till Bolagsverket och det inte finns någon 
revisor så har vi diskuterat att någon slags kontroll måste vi ju ändå göra inom byrån, för vår 
byrå måste stå bakom att det är kvalitet som går ut härifrån. Då kan vi tänka oss att ett sådant 
bokslut kanske blir dyrare än bara ett vanligt bokslut när de har revision. Då får man ju en viss 
revision, fast inte revision utan mera bara en gransknig. Så kommer vi nog göra, men det blir 
nästa år som de första sådana boksluten kommer att göras. 
E: Nej, det har jag inte märkt. 
G: Nej, det har jag svårt att se. 
 
11. Marknadsföring. Har er marknadsföring ändrats efter lagändringen? (flera källor 
trycker på vikten av ökad marknadsföring för att nå ut till kunderna). På vilket sätt? 
Orsak bakom? 
A: Vi har en centralavdelning i Stockholm som sköter marknadsföringen i tidningar osv. Vi 
har även broschyrer och annan reklam som vi kan dela ut gällande andra verksamhetsområden 
nä vi är ute bland kunder. Kan inte se att den (marknadsföringen) förändrats nämnvärt. Själva 
brukar de påpeka vikten med revision under revisionsmöten med kunden, men störst fokus 
ligger på att göra ett bra jobb så tjänsten säljer sig själv.  
B: Vi satsar först och främst på att de befintliga kunderna ska vara nöjda och glada (genom att 
göra ett bra utfört arbete) men en liten del går åt till att locka nya kunder. Vi är aktiva i 
nätverk i stan. Bland annat hjälper vi till vid en starta eget kurs där vi hoppas att vi kan knyta 
kontakter och eventuellt framtida kunder genom att hjälpa och skapa förtroende. Vi har 
utskick och annonser och arbetar aktivt med att få till träffar där vi kan berätta vad vi 
erbjuder.  Men som sagt det viktigaste för oss är att se till att kunderna vi har är nöjda med 
vårt arbete och kan sprida det vidare på så sätt.  
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C: Marknadsföringen ser mycket annorlunda ut idag och mycket av det har utgångspunkt i 
lagändringen, vilket man kanske inte uppfattar ute på kontoren då vi förberett detta i tio års 
tid. Vi har jobbat mycket med marknadsföring och lagt ned mycket pengar på detta men det 
anser vi att det varit värt. Vi har dessutom fått flera priser för vår marknadsföring. Det var inte 
länge sedan det var förbjudet med reklam, till slutet av 80-talet. Men idag ser det som sagt 
annorlunda ut. Tidigare var marknadsföringen mer ad hoc medan det numera är mer 
professionellt organiserat och utfört. 
D: Nej. Vi har väl inte gjort något särskilt egentligen. Vi förlitar oss mycket på de nöjda 
kunder som vi har och hur dem talar gott om oss, och på det viset sprider information vidare 
om nyttan och fördelarna med att ha revision. 
E: Vi har ingen marknadsföring på det sättet. Nöjda kunder kommer tillbaka och de 
rekommenderar oss till vänner och bekanta. Den stora frågan för oss är att det är så många 
nystartade bolag som väljer att inte ha revisor. Vår ambition är att locka till oss dem, men där 
är vi väl trots internutbildning tagna på sängen. Vi har inte funnit den rollen. 
 
12. Sälj. Hur säljer ni in andra tjänster? Har detta ändrats efter lagändringen? Är det 
en speciell anställd/ avdelning som sköter det, eller arbetar alla med detta? Hur mycket 
tid läggs ned på detta (på ett ungefär)?  
A: Vi har vår avdelning som sköter marknadsföringen centralt och inget vi gör själva i någon 
större utsträckning. Sen är det klart att vi kan informera om t.ex. skatterådgivning om vi anser 
att det behövs. Dock är det inget krav vi har på oss i något slags merförsäljningssyfte. Vi vill 
vara försiktig och inte propsa på kunderna något de inte behöver. Det tror vi bara är en 
kortsiktig vinning och alltså något negativt i längden. Skatterådgivning är något vi ofta 
föreslår som sagt, men det beror då på att det behövs och ger mervärde för kunden. Vi tror att 
vi genom vårt sätt att arbeta får behålla våra kunder. De ser vad vi går för och får förtroende 
för oss och vi satsar mer på att göra ett bra jobb från grunden än för att sälja fler tjänster. 
B: Vi är ett sådant litet kontor så vi har ingen möjlighet att ha någon anställd enbart för detta. 
Tycker inte riktigt om ordet sälj, men man kan säga att vi har i våra interna utbildningar 
integrerat ett kundbemötande. Vi tycker också att det är viktigt att alla får kännedom om vårt 
utbud och det vi kan erbjuda så man sedan kan erbjuda och informera om detta till kunderna. 
Sedan kan man säga att några utvalda på kontoret är mer inriktade på sälj än andra. Men den 
bästa reklamen vi kan göra är att göra våra kunder nöjda så att kunderna i sin tur sprider vårt 
rykte vidare. Vi vill inte sälja på tjänster som inte kunderna har ett behov av utan det är deras 
behov som styr. 
C: Vår största rekrytering är via gamla befintliga kunder som då sprider vårt rykte vidare till 
familj och vänner. Sedan växer vi i takt med våra kunder. När det gäller nystartade företag 
försöker vi titta på de som växer snabbt, vi har där en uppsökande verksamhet.  
E: Det är en allvarlig och för mig svår fråga. Det är nog den som är duktigast säljare på att 
sälja in mervärdet som kommer att tjäna bäst på det. Försäljartalangen och förmågan att 
förmedla fördelarna som en revision ger. Det är en viktig o svår fråga: hur ska du visa att man 
får ett mervärde? När du inte själv känner att du kan motivera mervärdet, så är det ännu det 
svårare. Man kan se det så här: det måste finnas en mottagare av mervärdet, och det är ju 
ägarna i de små bolagen (som jag representerar). Dem i sin tur ser ju revision som vilken 
kostnad som helst i resultaträkningen, och då är frågan hur de ska se denna kostnad som en 
investering till nytta för dem. Mot kreditgivare kanske det kan vara bra, men de har knappast 
nytta gentemot kunder och leverantörer, om inte dessa kräver det genom att t ex ge bättre 
betalningsvillkor till dem med revision. (Här har han svarat på hur mervärdet säljs in) 
 
 
13. Framtiden.   Hur ser ni på framtiden? (Kommer arbetsuppgifterna/ revisorsrollen 
förändras? På vilket sätt?)  
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A: Nej inte nämntvärt den närmaste tiden. Kanske mycket längre fram att revisionen kommer 
minska, speciellt då om lagen ändras och gränserna höjs till att omfatta även större företag. 
Kanske om lagen ändras och det lättas upp kring jävsreglerna, att man kan bli mer delaktig i 
rådgivningsbiten. Som det är nu kan vi bidra till viss rådgivning t.ex. när det gäller K10, 
förmånsbilar och allmänrevision osv. Men när det gäller andra bitar presenterar vi våra 
kollegor, inom byrån, som får ta vid istället. Vi tror att branschen kommer utvecklas och ser 
olika lösningar för att öka uppdragen. Bland annat tror vi det kan bli aktuellt att hyra ut 
personal som ekonomichefer, som hjälp vid rekrytering, vid intergranskning osv. Branschen 
kommer att expanderas på helt olika sätt än tidigare. 
B: Ser en fördel med att jävsreglerna eventuellt kan lättas upp, men däremot behövs jävsregler 
för att inte syftet med revisionen ska urholkas. Däremot anser jag inte att revisorns 
rådgivarroll har så mycket med revisionspliktens avskaffande att göra, det var något som 
fanns och satsades på reda före lagändringen. Jag ser en bra framtid för revisorerna. Tjänsten 
kommer naturligtvis utvecklas, men revision har funnits väldigt länge och kommer fortsätta 
göra det väldigt länge. Vi säljer förtroende och idag finns det ingen tid för företagare att fixa 
detta själva, de får mindre tid och behöver hjälp av oss. Tyvärr ser vi en oroväckande 
utveckling när det gäller intresset hos studenterna. Det är inte så många som läser vidare, det 
verkar som om studenterna inte tror på yrket men det gör vi vilket vi tycker det är viktigt att 
framföra.  
C: På sikt kanske det kommer andra kontroller, annan kvalitetssäkring. I USA ser man 
mycket på betalningsförmåga osv.  
Men revision behövs och kommer att finnas kvar. När det gäller ideella föreningar som inte 
har samma krav på sig som aktiebolag ser vi ändå en ökning av revision. Ingen vill vara med i 
en styrelse utan revisor som kan vägleda i olika frågor. Det blir för känsligt att ta hand om 
konsekvenserna av att inte ha revision. Vi får allt fler uppdrag som gäller kontroller och 
granskningsintyg osv. Revision kommer naturligtvis leva vidare men formerna för det 
kommer väl att utkristallisera sig, så revision är ett framtidsyrke även fortfarande. 
D: Det är klart att det kommer att förändras (mer sälja sig själv och rådgivning), men det 
kommer alltid vara ett behov av revisorer. Det är jag övertygad om. 
E: Du kan inte sälja in något mervärde om du inte är en social människa som är trevlig att 
prata med. Jag har träffat många, många revisorskollegor under mina år som är fantastiskt 
duktiga och kunniga, men som är totalt värdelösa att sitta och prata med. Det är fullständigt 
omöjligt och går bara inte. Hur ska man hantera en sådan sak? Ja, man måste ju använda dem 
till det dem är bra på: jätteduktiga på skatteområdet, värderingsfrågor och pågående arbetes 
frågor som kan vara svårt. De har alltså massor av kunskaper som de är väldigt skickliga på, 
kanske kan alla paragrafer utantill MEN de är fullkomligt värdelösa när det kommer till att 
träffa folk. Då blir det svårt, och dessa får det tufft i och med lagändringen. Såvida de inte får 
ett jobb hos något av de stora revisionsbolagen och där kan få en roll att sitta och bara göra 
det de är riktigt bra på, medan de andra får sköta de viktiga kundrelationerna.  
G: Det är klart att det kommer att ske en förändring, i arbetssätt och i hur man möter 
marknaden. Sedan tror inte jag att det kommer att stanna vid de här gränsvärdena så länge. 
Jag tror att dem kommer att höjas, men jag har ingen uppfattning om när och hur. 
 
14. Har ni sett en förändring i personaltäthet? Uppsägningar? Nyanställningar? Orsak 
bakom detta? 
A: Ingen förändring hittills men kan tänka sig till och med en brist inom några år, då stora 
pensionsavgångar överlag i branschen väntas.  
C: Jag tror inte att det kommer bli något överskott av revisorer. Det är mycket 40-talister 
inom yrkesgruppen vilket gör att det blir en naturlig succession av den grupperingen. En del 
50+ kliver ut i anställning och blir t.ex. ekonomichefer. Det finns en större rörelse inom 
gruppen än tidigare, både med de som går i pension och de som går ut i en anställning. Men 
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förhoppningsvis fylls det på med nya anställda för yrkets överlevnad, men jag tror inte att det 
kommer bli tal om någon märkbar övertalighet. Vi har tittat på demografin på revisorer och 
försökt titta på våra kontor, vad man kan tappa beroende på kundstruktur osv. men inte 
kommit fram till någon större förändring, utan det kan röra sig om en halv tjänst, men det fylls 
ju på med annat också. 
D: Nej, vi expanderar nästan hela tiden och har anställt någon varje år. Det har inte med 
revisionspliktens avskaffande att göra utan vi får många nya uppdrag. 
F: Nej, mer konjunkturellt betingat i så fall. Lägre personalomsättning vid lågkonjunktur när 
färre jobb annonseras ut och dem som har jobb inte ser sig om efter annat. Företagen 
rekryterar inte på samma vis då. Jag kan inte se någon förändring till följd av 
revisionspliktens avskaffande. Däremot så ser vi ett behov av revisorer i framtiden och vi 
rekryterar också löpande till många av våra kontor. 
 
15. Har behovet av personal förändrats, ser ni någon koppling till revisionspliktens 
avskaffande? 
A: Redan innan revisionspliktens avskaffade satsade företaget mycket på redovisning och 
auktoriserade redovisningskonsulter. Men annars ingen förändring eller koppling. Inget 
utifrån en revisors perspektiv. 
C: Revisionsyrket är ett stabilt yrke som inte påverkas av konjunkturen då vi har många, 
långa och trogna kundrelationer. Se även svaret på frågan ovan. 
D: Nej, vi kör på som förut. Vi har många revisionsuppdrag. Vår byrå har både revision och 
redovisning. 
F: Vi ser inte något förändrat eller minskat behov. Våra medarbetare (revisorer) gör ju andra 
saker också – de jobbar t ex mer som rådgivare. Vissa av våra kunder skulle egentligen inte ha 
revision och i och med revisionspliktens avskaffande så kan dessa istället få t ex 
skatterådgivning. 
 
16. Har ni sett någon förändring i antalet sökande till olika tjänster? Är intresset för att 
bli revisor större, mindre, lika som förut? 
A: Här i en mindre stad ser vi ingen skillnad, inte heller någon skillnad på de som börjar 
arbeta som juniorrevisorer och som sedan faktiskt blir revisorer. I större städer är det mer 
vanligt att man kanske istället ser det som ett karriärdrag och byter arbetsgivare efter något år 
och arbetar upp sig på så sätt, men som aldrig tar steget fullt ut till revisor. Men här har vi inte 
märkt av något sådant, utan här går man hela vägen till revisor.  
C: Vi tycker att det är tråkigt, både från byråns sida och från branschens sida, att det på vissa 
lärosäten förmedlas att revision inte behövs och inte är något man ska satsa på nu. För Sverige 
totalt sett har vi svårt att rekrytera. Vi kan se betydligt färre ansökningar idag än tidigare.  
D: Vi annonserar inte när vi ska anställa, utan det har kommit in ansökningar ändå, eller så 
har vi kontaktat någon som vi känner till (kan vara någon som gjort praktik här t ex). Det är 
kontakter oftast på en liten ort. Det är alltid bra med folk som har erfarenhet och har jobbat på 
andra ställen. Jag har svårt att ha en uppfattning när det gäller intresset för att bli revisor. 
Ibland kan vi tycka att det är lite svårt att hitta personal att anställa. Många kanske går vidare 
och satsar på annat, för revisor är ju ett sådant yrke som man kanske inte blir högavlönad på, 
utan man får jobba ganska många år för att komma upp i en hyfsad lön. Därför kanske man 
väljer andra yrken. Jag tror att de som verkligen har intresse för det här väljer att bli revisor 
ändå. 
F: Vi får fortfarande flera ansökningar per tjänst, men vi märker av en minskning. Intresset är 
mindre, men det är bara min upplevelse.   
 

Utbildning 
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17. Hur väl anser ni att universitetsutbildningen möter era krav på förberedande 
kunskap?  
A: Man förutsedde att jag inte hade några förkunskaper, utan jag fick internutbildning istället. 
Anser ändå att man visat att man kan lära sig och att man kan studera genom en examen, och 
utbildning behövs definitivt. Vi förutsätter också att de vi anställer behöver mycket 
internutbildning.  
B: Man förutsatte att jag inte kunde något om mina arbetsuppgifter utan jag fick mycket 
internutbildning istället. Så är det även för de vi anställer idag också men detta ses inte som 
ett problem. Genom universitetsutbildningen vet vi att studenterna lärt sig tänka kritiskt och 
lärt sig vägar för att söka information man vill ha reda på.  
C: Jag anser att undervisning och studier är undervisning och studier, sedan är verkligheten en 
annan. Det som är viktigt är att studenterna har ett intresse inom området men sedan kan det 
andra läras ut på arbetsplatsen.  
D: Det blev ju ganska teoretiskt, så jag hade önskat mer praktiska inslag (det ingick ingen 
praktik när jag gick utbildningen). Jag hade i och för sig en fördel då jag hade möjlighet att 
jobba med redovisning under studietiden. Jag tycker också att det är viktigt med tydlig 
information om vilka kurser som behövs för att man ska ha möjlighet att bli revisor. Tycker 
att det låter bra som det är nu med praktik både tredje och fjärde året. 
F: Jag tycker att universitetsutbildningen ger en bra förberedande kunskap. Efter fyra år så har 
man lärt sig mycket, och man har framförallt ett intresse, förstår viktiga begrepp och man har 
rätt tänk. Sedan är det alltid så att man som nyanställd får gå interna utbildningar hos oss, och 
man lär sig otroligt mycket första veckorna här/på plats. 
G: Jag har jobbat 22 år på byrå och har ju anställt en del. Jag kan väl tänka mig att den 
teoretiska biten är bra, men det jag skulle önska är att man lägger in praktik. Det vet jag att det 
inte är alla universitet som har, men det ger en mycket kortare startsträcka, och man blir 
förberedd på yrkesrollen om man får prova på. Man går en lång utbildning och man vet 
faktiskt inte vad man ska få ut av den. Det är ett ganska stort steg mellan det man lär sig under 
studierna och yrkesrollen. 
 
18. Stämmer er uppfattning av vad som var viktigt med det som verkar vara viktigt från 
studenternas sida? (studier visar på ett gap mellan vad elever tror är viktigt och vad 
arbetsgivare faktiskt anser vara viktigt) (Verkar de kunna det ni vill att de ska kunna?) 
A: kanske mer löpande bokföring, men det är ju inget som lärs ut och väjs bort av eleverna, så 
inget gap finns. Studenterna lär sig det som lärs ut och verkar kunna detta. 
C: Det gap som kan finnas tror jag är att studenter har den uppfattningen att man ska kunna 
allt redan från början och vågar inte fråga saker i rädsla att framstå som okunniga. Jag anser 
att det är precis tvärtom, det är okunnigt att inte ställa frågor och istället sitta i sin tveksamhet 
och göra fel. Ställ intelligenta frågor och utmana, ifrågasätt oss erfarna revisorer, det 
uppskattas. Vi vet att studenter inte kan särskilt mycket om det som vi revisorer i 
praktiken gör och vi förutsätter att ni ska fråga en hel del. 
D: Det handlar ju mycket om kundvård, det är ju inte bara kunskapen. Mycket är 
personligheten – hur man är. Sedan måste man ha ett intresse för företagen, annars blir det 
svårt. Det kanske inte är något man som student tror har så stor betydelse. 
F: Det tycker jag, åtminstone när det gäller elever som börjar närma sig slutet av sin 
utbildning. (Sedan är det ju annat med dem som bara läst ett år, eller är inne på sitt andra år. 
Dessa har endast läst lite redovisning och har inte så stor uppfattning om vad revisionsyrket 
handlar om.) 
G: Jag vet inte om det kan ses som ett gap, men det här med att jobba i team är något väldigt 
viktigt, som studenterna delvis kan vara vana vid från arbeten med uppsats t ex, men som jag 
inte tror att de förstått vikten av. Det är nog svårt för studenterna att få en bra bild av hur 
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revisorsrollen ser ut. Många har t ex uppfattningen att man jobbar mycket vissa perioder och 
sedan är man ledig. 
 
19. Har studenterna fått tillräckligt med relevant kunskap under utbildningen? (För 
mycket/ för lite av något, fattas något?) (Studier visar att det i andra länder finns behov 
av mer kunskap inom t.ex. hur man hanterar och bemöter kunder. Det behövs mer 
fokus på generiska kunskaper än tekniska) 
A: anser att utbildningen är väldigt teoretisk. Behövs mer praktiskt som t.ex. att pröva på 
löpande bokföring och bokslut. Är tveksam till hur universiteten kan undervisa i hur man 
hanterar kunder osv. Sådant är definitivt viktigt då man är företagets ansikte utåt, men det kan 
läras på plats eller beror på hur man är, kanske inte universitetens roll. 
B: Det är klart att mer praktiska inslag skulle vara önskvärt. T.ex. KY- utbildningar har 
mycket praktik vilket bidrar till mer kunnande om vissa specifika arbetsuppgifter, men å 
andra sidan så försvinner utrymme för andra viktiga moment i utbildningen om mycket tid 
läggs på praktik. Det väsentliga i universitetsutbildningen är inte praktisk erfarenhet och 
konkretiserar man för mycket och inriktar sig på en viss gren begränsas möjligheter till andra 
jobb. Det som är positivt med ekonomiutbildningen idag, är just att den har så stor bredd och 
ger stora möjligheter till studenterna. Kundbemötande är bra och viktigt för detta yrke då man 
säljer sig själv, och då man kan säga att man säljer en relation. Det är klart att det är viktigt 
med social kompetens och ett nätverkskunnande men kan man utbilda i det? Är det 
universitets roll? Det jag skulle kunna tänka mig att man kan göra, men det gäller alla 
utbildningar överlag, är att man kan ha en delkurs på 7,5 Hp t.ex. i sälj, service, 
kundbemötande eller något dylikt.  
D: Nej, jag tycker nog att det är ganska bra. Kanske lite mer fokus på hur man bemöter 
kunder. I och med revisionspliktens avskaffande blir det ju mer efterfrågestyrt och därmed av 
stor vikt ha ett bra bemötande. 
F: Det skulle behövas mer information om att revision är ett framtidsyrke. Det är SÅ mycket 
fokus på revisionspliktens avskaffande. (Har t o m hört om lärare som sagt att det är 
utdöende) Revisorsrollen ser och kommer att se annorlunda ut än den gjorde för 10 år sedan, 
men revisorn behövs i framtiden(vi rekryterar hela tiden och kommer att fortsätta göra så). 
Utan lagstadgad revision kommer inte kunderna automatiskt till dig. Det behövs därför en 
förmåga till mer affärsmannaskap, att bygga nätverk samt bygga förtroende. Den här 
kunskapen tycker jag saknas i utbildningen. Det behövs mer fokus på den biten(kring 
affärsmannaskap, rådgivning, förtroende) – kanske mindre på den tekniska biten. Vad det 
gäller teknisk kunskap – ja, där har man har tillräckligt med relevant kunskap. 
Men det här är ju något som hela branschen ska ta åt sig och inte bara universiteten. Vi ser 
det, det är inte bara här och nu, utan vi är helt övertygade om att det kommer att vara ett 
fortsatt behov av revisorer. 
G: Dem jag har träffat på under åren har i regel haft för lite kunskap i redovisning. Nu 
generaliserar jag naturligtvis, men man har en bild att det är lite fräckt och fint att vara 
revisor, och då tror man inte riktigt att man behöver ha så god kunskap i hur man sköter en 
löpande redovisning, hur man redovisar skatter och avgifter, gör en skattedeklaration, hur man 
deklarerar, upprättar ett bokslut, hur en årsredovisning hänger ihop. Där tycker jag att man har 
fått för lite kunskap. På det ställe jag har jobbat, har vi valt att ha obligatoriskt uppstart med 
redovisning t.ex. Det är omöjligt att lära sig att revidera (d v s riva ner, om jag pratar 
bildspråk) någonting om man inte vet hur det är uppbyggt.  Det här är grundläggande som 
man behöver i dem allra flesta fall, eftersom 97 % av Sveriges företag är ganska små och man 
kommer rakt in på dem här frågorna. Det tror man inte, många tror att man ska komma ut och 
revidera Ericsson. Det tycker jag man måste lägga lite mer fokus på. 
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20. Ser ni ett behov av att förändra utbildningen för framtida revisorer? (tänker då 
främst på universitetsutbildning) I så fall varför? Och på vilket sätt?  
A: Nej egentligen inte, förutom en önskan att studenter får prova på löpande bokföring och 
bokslut. Är nöjd med praktiken och dess längd. Känner att man får en bild av personerna samt 
att dessa får tillfälle att prova på olika uppgifter för att bli mer insatta i vad arbetet går ut på. 
Studenterna brukar få vara en dag på olika stationer med olika arbetsuppgifter. Om det blir 
längre än två veckor kan det ta för mycket tid av företaget, samt att det kanske inte finns saker 
att göra för en period längre än två veckor. Kanske att fler ska få möjlighet till revisionsbyråer 
för att se vad man verkligen gör och bilda sig en uppfattning om detta är något man ska satsa 
på. 
B: Nej inte mer än det jag föreslog på förra frågan, men det är inte bara aktuellt för revisorer 
utan det gäller alla yrken.  
C: Det jag kan tänka mig är att proven för att bli revisor ändras med tiden till att bli indelade i 
olika spår. Just nu förväntas man kunna allt som revisor. Regelböckerna är lika för alla. Jag 
tror att K2 och K3 innebär att det kommer ske en specialisering för revisorer. Det är svårt att 
sätta sig in i allt kanske det då är bättre med inriktningar. I Stockholm finns det en uppfattning 
att det är extra fint att arbeta med stora börsnoterade företag vilket då de extra duktiga gör. 
Men jag kan anse att de kanske inte lär sig lika mycket som någon som arbetar hos oss med 
mindre företag. De får inte samma bredd på erfarenheterna.  
D: Det är just det där att man måste kunna möta kunder. Man måste kunna sälja sina tjänster 
på ett annat sätt än tidigare nu när revisionsplikten inte är lagstadgad. Bra att kunna ta fram 
vikten av revision – vad händer om man valt bort revisor och banken efter tre år kräver det. 
(Då måste revisorn granska alla tre år som gått också, vilket kan bli dyrt). Sådana grejer kan 
vara bra att ta upp. 
E: Har inte anställt någon på länge och rör mig inte i kretsar där jag träffar på någon 
nyutbildad. De kollegor jag träffar är nära min ålder så jag har ingen uppfattning om dagens 
utbildning. Jag har inte heller haft någon längre konversation med någon nyutexaminerad så 
det är lite svårt att svara på frågor om detta.  
F: Ja, i och med att revisionspliktens avskaffande är ett faktum så förändras också 
revisorsrollen. Därmed behöver även universitetsutbildningen förändras till att innehålla mer 
affärsmannaskap. 
G: Jag kan ju se att man kanske (och vi har ju resonerat inom organisationen lite i dem 
termerna) redan i grundutbildningen behöver lägga in det här med kundmöte och (jag vill inte 
säga) säljträning, men kundmöte och lite ”mjukare värden” om jag säger så, än bara lagar och 
regler. Hur man hanterar vissa situationer – det kan jag nog tänka mig att man skulle behöva 
förändra för att ha en aktuell utbildning som följer behoven. 
 
21.  Har den interna utbildningen förändrats? Hur, på vilket sätt? Varför? 
A: Inte vad jag kan se. Inget i så fall som skulle bero på revisionsplikten eller någon ändrad 
roll 
B: Jag kan inte se någon koppling mellan förändrad internutbildning och revisionspliktens 
avskaffande.  Interutbildningen har sedan en tid tillbaka blivit mer marknadsinriktad och mer 
fokuserad på rådgivning. Jag vill inte riktigt använda ordet sälj, och vi har inga 
säljutbildningar, men däremot har vi i många utbildningar integrerat kundbemötande. Vi 
tycker också att det är viktigt att alla får kännedom om vårt utbud och det vi kan erbjuda så 
man sedan kan erbjuda och informera om detta till kunderna. Sedan kan man säga att några 
utvalda på kontoret är mer inriktade på sälj än andra. Men den bästa reklamen vi kan göra är 
att göra våra kunder nöjda så att kunderna i sin tur sprider vårt rykte vidare.  
C: Vi började redan för tio år sedan att förbereda oss för revisionspliktens avskaffande. Vi har 
pratat mervärde i 30 år. Vi har arbetat mycket med intern kommunikation. Vi har under lång 
tid försökt att mentalt förbereda personalen. Vi har lagt ned ett stort jobb på förberedelser 
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sedan år 2000. Det har hanterats centralt för att sedan föras vidare ut genom olika kanaler. Vi 
använder tidningar, intranät, personalmöten, tv-sändningar som vi sedan diskuterar och går 
igenom osv. Det gäller att kvalitetssäkra det ursprungliga meddelandet som man centralt vill 
nå ut med till de övriga.  
D: Nja, revision är alltid revision oavsett plikten, så det mesta är sig likt. Men lite andra inslag 
i utbildningen blir det då vi nu har börjat tänka mer på hur vi ska sälja oss själva, och på att 
förmedla varför det är viktigt med revision – nu när det inte är så självklart längre. 
E: Ja, definitivt. Är medlem i både Far och SRF (Sveriges Redovisningskonsulters Förbund) 
och först körde man väldigt mycket med att bli auktoriserad redovisningskonsult. Även vi 
”gamla revisorer” mer eller mindre vart ju auktoriserad redovisningskonsult – det räckte att gå 
på ett seminarium. Detta var för att man inte visste om man skulle bli utan jobb som revisor i 
och med revisionspliktens avskaffande, då var det ju bra att kunna jobba som auktoriserad 
redovisningskonsult istället. Det blev mycket sådant på de interna utbildningarna inför detta. 
Det var också mycket att man skulle lära sig att vara mer konsultativ, alltså rådgivarrollen, för 
en traditionell revisor har inte riktigt det i ådrorna så att säga. Det var bara revision, revision, 
revision. På grund av avskaffandet av revisionsplikten blev det väldigt mycket fokus på de två 
sakerna: att man skulle bli auktoriserad redovisningskonsult och sedan att peppa revisorerna 
att bli mer sociala(skratt) rådgivare. 
F: Det har den absolut. Förut var man revisor, och vissa fick gå säljutbildning för att sälja 
revisionstjänster. Men nu, i o m revisionspliktens avskaffande, satsas det mer på 
affärsmannaskap. Dessutom blir i princip alla säljare och får lite mer av en ”konsultroll”. En 
revisorsassistent(som man är några år från början) har inget säljkrav så där, men redan vid 
rekryteringen tittar vi på vilken förmåga till att sälja vi kan se hos personen i fråga. Vi vill att 
även revisorsassistenterna har det tänket - kunderna kommer inte alltid till oss (vissa gör det 
såklart). Det är dessutom viktigt att vara förtroendeingivande. 
G: Alltså de stora byråerna arbetar ju tillsammans med FAR med utbildningsplanerna som 
sträcker sig över de första 5-7 åren. Där har man en framsyn och där försöker man se vad som 
kommer utifrån EU och annat. Man samlar också ihop och tittar på vilka brister man kan se 
vid examinationerna (revisorsnämndens prov), man kan också titta på hur det ser ut på 
byråerna genom deras kvalitetskontroller. Utan att kunna peka på något specifikt så, det sker 
en ständig översyn.  
Jag är tveksam till om någon förändring skett som har samband med lagändringen. Vet att 
flera av de större byråerna har fatta ett beslut om ALL personal ska gå någon slags 
säljutbildning eller marknadsutbildning för att kunna möta marknaden. Det gäller då alltså 
inte bara revisorer utan alla. Det kanske är en följd av tiden… man blir varse att man måste 
anpassa sig, man kan inte bara sitta och vänta utan man måste ta initiativ och möta sina 
kunder på ett annat sätt. Det är inte bara nya kunder utan även för att behålla dem man har. 
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Appendix nr 3  - Gränsvärden 
 
Tabell som visar ländernas olika gränsvärden för krav på små företag. 
 

Land  Tillgångar  
(euro)  

Omsättning  
(euro)  

Antal  
anställda  

Företagsformer  

Belgien  2 450 000  4 900 000 50 Privata AB  
Handelsbolag  

England  3 650 000  7 300 000 50 Privata AB  
Handelsbolag  

Frankrike  1 550 000  3 100 000 50 Privata AB  
Handelsbolag  

Grekland  1 450 000  2 900 000 50 Publika AB  
Privata AB  
Handelsbolag  

        
Irland  1 904 000  317 000 50 Publika AB  

Privata AB  
Handelsbolag  

Italien  1 550 000  3 100 000 50 Publika AB  
Privata AB  
Handelsbolag  

Luxembourg  3 125 000  6 250 000 50 Publika AB  
Privata AB  
Handelsbolag  

Nederländerna  3 500 000  7 000 000 50 Alla juridiska 
personer som 
drivs i vinstsyfte  

Portugal  1 450 000  2 900 000 50 Privata AB  
Handelsbolag  

Spanien  2 374 000  4 748 000 50 Publika AB  
Privata AB  
Handelsbolag  

Tyskland  3 438 000  6 875 000 50 Större AB (AG)  
Mindre AB 
(GmbH)  
Handelsbolag  

Österrike  3 125 000  6 250 000 50 Privata AB  
Handelsbolag  

 
Källa: Svenskt Näringsliv. Begäran om översyn av revisionsplikten (Stockholm, 2005-06-22) 
http://www.svensktnaringsliv.se/multimedia/archive/00004/Beg_ran_om_utredning__4498a.p
df [2011-11-09] sid 11-12. 
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Appendix nr 4  - Normer och regler- 
 
Lagstiftningens uttryck ”god revisionssed”  
God sed 
Revisionen ska enligt aktiebolagslagen utföras enligt god revisionssed och lagstiftaren låter 
revisorsorganisationerna formulera vad god revisionssed innebär.  
 
God revisionssed är enkelt uttryckt det sätt på vilken en revision ska genomföras. Det handlar 
om kunskap, erfarenhet och professionellt omdöme. Den goda seden utvecklas både 
internationellt inom Far och av Revisorsnämnden samt genom domstolarnas praxis. FAR har 
genom att översätta och anpassa RS Revisionsstandard i Sverige angivit vad god revisionssed 
är.  
 
God revisionssed ska inte förväxlas med god revisorssed eller god redovisningssed.  
 
God revisorssed är yrkesetiska regler för revisorer. En viktigt etisk regel är att tillämpa god 
revisionssed! FARs regler och Revisorsnämndens tillsynsverksamhet ger vägledning om 
revisorsetik.  
 
God redovisningssed är normer och praxis för bokföring och bokslut och olika finansiella 
rapporter. Den seden är alltså snarare en norm att granska mot än en norm för hur revisorn 
själv ska göra.  
 
God sed i Sverige bygger i allt väsentligt på internationell god sed. 
Källa: FAR, 2006, sid 24.  
Regler som styr revisionen och revisorn 
EGs bolagsrättsliga direktiv nr 4, 7, 8 och 11. 
Aktiebolagslagen 
Lagen om ekonomiska föreningar 
Andra associationsrättsliga lagar 
Revisionslagen 
Årsredovisningslagen 
Bokföringslagen 
Revisorslagen 
Revisorsförordningen 
EGs rekommendationer om revisors obeorende 
EGs rekommendationer om kvalitetskontroll 
Revisorsnämndens föreskrifter 
FARs yrkesetiska regler 
RS Revisionsstandard i Sverige 
FARs revisionsrekommendationer (RevR) 
FARs uttalanden i revisionsfrågor (RevU) 
Källa: FAR 2006, sid 107-108.  
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Appendix nr 5   - Far 

Far: 
Branschorganisationen för revisorer och rådgivare  
Far är branschorganisationen för revisorer och rådgivare. Far bildades den 1 september 
2006 när Sveriges två revisorsföreningar, FAR, och Svenska Revisorsamfundet SRS, 
gick samman. Under perioden september 2006 till mars 2010 hette 
branschorganisationen FAR SRS.  
Far utvecklar revisions- och rådgivningsbranschen. Och vi vet vad som krävs för att möta 
förändringarna i vår bransch. Samtidigt är vi med och påverkar alla andra branscher i vårt 
land, från stålet och musiken till skogen och jeansen. Far ger näringsliv och samhälle tydliga 
spelregler, rätt kompetens och tillförlitlig information vilket är grunden för tillväxt. 

Våra medlemmar (cirka 6 500) är auktoriserade och godkända revisorer, auktoriserade 
redovisningskonsulter, skattekonsulter, rådgivare och andra specialister, exempelvis inom 
hållbarhetsredovisning. 

Vi arbetar både nationellt och internationellt och utvecklar revisions- och 
rådgivningsbranschen genom bland annat rekommendationer, utbildning och 
remissverksamhet. 

Fars helägda dotterbolag Far Akademi arrangerar utbildningar, ger ut böcker, tidningar 
och digitala produkter.  
 
 Källa: 
http://www.far.se/portal/page?_pageid=114,340195&_dad=portal&_schema=PORTAL 
[2011-11-23] 
 

Balans: 
”Balans är Fars tidning för fri och obunden debatt om redovisning och revision, affärsjuridik 

och andra frågor inom revisions- och rådgivningsbranschens intresseområden. Innehåller 

också reportage, nyheter och kommentarer”. (www.far.se)  
 
Avstamp för nya Far 
  
FAR SRS har bytt namn till Far. Förändringen gäller hela koncernen, som nu samlas under ett 
gemensamt varumärke. Irev byter namn till Far Akademi och far srs Förlag kommer i 
fortsättningen att heta Far Förlag. Den nya organisationens kärnvärden är ledarskap, 
förtroende och engagemang – som ska genomsyra all verksamhet. 
– Det nya varumärket ska spegla en tydligare och starkare organisation – till nytta för såväl 
medlemmar som näringsliv och samhälle, säger Fars generalsekreterare 
Dan Brännström.  
»Bäst i världen på medlemsnytta«, vad menar ni med den visionen? 
– Vi ska vara närvarande i medlemmarnas vardag med exempelvis rådgivning och praktiskt 
stöd. Genom att knyta medlemmar inom de olika professionerna närmare varandra i olika 
nätverk ökar också möjligheterna att finna lösningar på knepiga frågor som uppkommer i 
kontakten med kunderna, säger Svante Forsberg. 
Vad gör ni om ni misslyckas? 

– Då försöker vi igen, vi ger oss aldrig. Ribban är högt satt och vi har redan börjat jämföra oss 
med liknande utländska organisationer med gott renommé, exempelvis holländska nivra och 
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brittiska icaew, säger Dan Brännström. Men för att löftet att leverera världens bästa 
medlemsnytta ska kunna infrias krävs att medlemmarna engagerar sig och 
ställer krav på Far. 
– Möjligheterna att påverka blir större. Bland annat kommer vi att aktivt fråga medlemmarna 
vad vi kan förbättra i vårt erbjudande. Ju mer aktiv en medlem är desto större blir 
medlemsnyttan, säger Svante Forsberg. Liksom tidigare kommer serviceerbjudandet från Far 
bland annat att innehålla erfarenhetsutbyte, kompetensutveckling och relevant information. 
Detta är sådant som man lätt tar för givet, påpekar Dan Brännström. 
– Men om vi skulle strejka ett par månader så är det nog många som skulle höra av sig, säger 
han. Lokalföreningarna är ett viktigt forum för engagemang och ambitionen är att de ska 
utvecklas till en stark och spirande kraft i nya Far. 
– Det är viktigt att Far är närvarande i hela landet, inte bara i konferensrummen i Stockholm. 
Genom lokalföreningarna kan vi jobba nära det lokala näringslivet på ett effektivt sätt, säger 
Dan Brännström och fortsätter: – De lokala träffarna med näringslivet i höst blir ett viktigt 
forum i det arbetet. Kanske kommer lokalföreningarna också snart att föra dialog med det 
lokala näringslivet på facebook. Men medlemsnytta handlar även om att verka för ett 
livskraftigt näringsliv och hållbar tillväxt. 
– Vi ska vara en stark röst i samhällsdebatten och driva frågor som är viktiga för förtroende 
och effektivitet i näringsliv och samhälle, säger Svante Forsberg. Redan i dag görs en hel del 
sådant arbete, exempelvis genom att Far lämnar remissvar på offentliga utredningar och deltar 
i samarbetsprojekt med andra näringslivsorganisationer. Nya Far ska ta tillvara detta arbete 
och synliggöra det i större utsträckning än tidigare. – Vi ska alltid ha en åsikt. En viktig 
uppgift är att väcka debatt inom områden som är relevanta för branschen och företagandet. 
Vi ska visa att vi tar ett samhällsansvar, säger Dan Brännström. Dan Brännström och Svante 
Forsberg menar att branschen och medlemmarna har en unik insyn i svenskt näringsliv och 
hur företagarnas vardag ser ut – något som ska omsättas i ett ökat samhällsengagemang.   
– Genom vår kompetens kan vi hjälpa regering och riksdag att åstadkomma verklig förenkling 
för företagen. De bästa förenklingsförslagen ska komma från Far! säger Dan Brännström. 
Hur ska detta ske konkret? 

– Vi kan medverka till att alla beslutsfattare, inom politiken och näringslivet, har ett bra 
beslutsunderlag. Kanske kan vi på så sätt bidra till att lindra nästa kris, säger Svante Forsberg. 
Tankarna om en djärvare och effektivare organisation startade med 3.0-projektet, där 
uppdraget att leda utvecklingen för revisions- och rådgivningsbranschen till nytta för såväl 
medlemmar som näringsliv och samhälle fastslogs (se artikel i Balans nr 5/2009). Drivande 
faktorer har varit förändringar i omvärlden. Ett sådant exempel är slopandet av 
revisionsplikten för mindre bolag, en förändring som innebär nya möjligheter och utmaningar 
för branschen. – När revisionsplikten förändras måste varenda revisor ut på banan. Reformen 
banar väg för utveckling av nya tjänster och Far ska leda den utvecklingen. Det är därför vi är 
här, säger Dan Brännström. 
 
Källa: Balans nr 4, 2010. Text: Pernilla Halling. 
 

Far Akademi 
Far Akademi, tidigare Irev, bildades 1982 i syfte att erbjuda högkvalitativ utbildning för 
revisionsbranschen. I dag är företaget marknadsledande inom utbildning för alla som arbetar 
med ekonomi. Far Akademi har 14 anställda och samarbetar med drygt 100 lärare från 
revisions- och rådgivningsbranschen, övriga näringslivet, universitet och högskolor. 
 
Far Akademi rymmer både kunskapsdelning och erfarenhetsutbyte och vi ser namnbytet som 
ett bra tillfälle att lyfta fram vårt breda utbud av utbildningar. Det säger Lena Lind, vd för Far 
Akademi, tidigare Irev. 
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Irev är ett väl inarbetat varumärke sedan 28 år. I början var målgruppen enbart revisorer, men 
med tiden har kursutbudet ökat och vänder sig i dag till hela Ekonomisverige. 
– Redan innan far och srs gick samman hade vi öppnat upp för nya grupper och nu får vi ett 
namn som bättre speglar bredden i vår verksamhet, säger Lena Lind. Det finns fortfarande 
människor som tror att vi enbart erbjuder revisorsutbildningar, ur det hänseendet är namnbytet 
en fördel, säger Lena Lind. Irev, numera Far Akademi, har många nöjda kunder och höga 
betyg i sina kursutvärderingar. Det är en styrka som Lena Lind vill bygga vidare på under det 
nya namnet. Ett bra innehåll kombinerat med god pedagogik är oslagbart menar hon och 
betonar att även om namnet är nytt kommer kunderna att känna igen sig. 
– Vi har inte ändrat kurs, säger hon, utan förhoppningen är att Far Akademi ska bana vägen åt 
oss så att vi ännu bättre än förut når ut till hela Ekonomisverige. I begreppet ingår alla som 
arbetar med ekonomi på ett eller annat sätt – till exempel controllers, ekonomi- och 
redovisningschefer, finansanalytiker, intern- och externrevisorer och redovisningskonsulter, 
men även skattespecialister och affärsrådgivare samt andra som arbetar i konsultroller eller 
tillsammans med ekonomer. Med den breda kundbasen blir det än viktigare att 
målgruppsanpassa utbudet av utbildningar. Därför har Far Akademi utarbetat ett förfinat 
sökverktyg till sin nya hemsida, där det blir enkelt att hitta rätt kurser, söka kompletterade 
information och anmäla sig. »Rätt person på rätt kurs« är nyckeln till nöjda kunder. 
– Är det minsta lilla tveksamhet pratar vi med kunden och läraren. Det är extremt viktigt att 
förstå att människor är mindre och mindre beredda att sitta av tiden på en utbildning där man 
har nytta av en tredjedel av innehållet. Tempot och kraven i arbetslivet har ökat. Går man en 
kurs vill man känna att det är väl investerad tid och att man får valuta för pengarna, säger hon. 
Hög kvalitet på undervisningen, javisst, men även möjligheten att skapa mötesplatser för olika 
grupper inom näringslivet. Lena Lind framhåller Far Akademis möjligheter att fungera som 
neutral mötesplats och plattform för nätverksbyggande. 
Hur bidrar Far Akademi till att förverkliga Fars vision om att leverera »världens bästa 

medlemsnytta«? 

– Genom att ha en dialog och hjälpa till med rätt utbildningsinsatser så att Fars medlemmar 
blir attraktiva på marknaden. Med kompetens stärker man sitt marknadsvärde och sitt 
förtroende. Konkret handlar det om att ge människor rätt kunskap för att de ska bli effektiva 
och trygga i sitt dagliga arbete. Det skapar medlemsnytta i form av självförtroende och 
yrkesstolthet. 
 
Källa: Balans nr 4, 2010. Text: Rakel Lennartsson. 
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Appendix nr 6   - Revisorsnämnden 
Revisorsnämnden 

Det är en statlig uppgift att se till att näringslivet har tillgång till revisorer som kan revidera aktiebolag, 

banker, försäkringsbolag, stora ekonomiska föreningar, stiftelser och andra sammanslutningar som bedriver 

ekonomisk verksamhet. Sådan revision utförs av godkända eller auktoriserade revisorer eller av registrerade 

revisionsbolag. När man talar om dem alla gemensamt brukar man ofta säga kvalificerade revisorer. 

Examen och godkännande eller auktorisation 

Revisorsnämnden (RN) arrangerar en gång per termin prov för revisorsexamen och högre revisorsexamen. Man måste 

ha klarat en sådan examen för att första gången kunna ansöka om att bli godkänd eller auktoriserad revisor. RN prövar 

ansökningar om godkännande och auktorisation och registrering av revisionsbolag. När en ansökan har godkänts 

utfärdar RN ett bevis om detta och gör en anteckning i revisorsregistret som ska föras av RN. Ett sådant beslut gäller i 

fem år och därefter ska RN, om en ny ansökan görs, på nytt pröva frågan om godkännande, auktorisation eller 

registrering. Då ställs bl.a. krav på att den sökande bedrivit yrkesverksamhet som revisor under den gångna tiden. 

Tillsyn och disciplinära åtgärder 

RN fullgör sin andra huvuduppgift, att ha tillsyn över de kvalificerade revisorerna, på flera olika sätt. RN tar emot och 

prövar anmälningar mot kvalificerade revisorer. Sådana anmälningar kommer vanligen från klienter, konkursförvaltare 

eller myndigheter. RN har även en stor uppsökande verksamhet som går ut på att kontrollera att den revision som 

utförs håller hög kvalitet. Urvalet av vilka revisionsbyråer och revisorer som ska granskas på detta sätt sker systematiskt 

och riskbaserat. RN öppnar även granskningsärenden på grund av uppgifter i pressen och andra medier oavsett om det 

har inkommit någon anmälan. Om RN i något ärende, vare sig det startats genom en anmälan eller på annat sätt, finner 

att en kvalificerad revisor har åsidosatt sina skyldigheter kan RN meddela revisorn en s.k. disciplinär åtgärd. En sådan 

åtgärd är en erinran, en varning eller ett upphävande av godkännandet, auktorisationen eller registreringen. RN utfärdar 

ett 60-tal disciplinära åtgärder varje år. Ett ytterligare inslag i tillsynsverksamheten är att RN kan meddela 

förhandsbesked i vissa frågor. 

Normgivning och beslut 

RN har ett ansvar för att de normer som de kvalificerade revisorerna använder i sina revisionsuppdrag, dvs. god 

revisionssed och god revisorssed, utvecklas på ett ändamålsenligt sätt. Detta sker genom att RN kan utfärda formella 

föreskrifter och avge särskilda uttalanden. Det viktigaste verktyget RN har för detta ändamål är emellertid de 

ställningstaganden som RN gör i sina beslut om disciplinär åtgärd. Dessa beslut publiceras i RN:s praxissamling. 

Beslut om en disciplinär åtgärd och förhandsbesked fattas av en särskild nämnd, Tillsynsnämnden. Tillsynsnämnden 

beslutar också om föreskrifter och ärenden av principiell betydelse. Alla andra beslut fattas av myndighetschefen. I stort 

sett alla beslut som Tillsynsnämnden fattar kan överklagas till domstol. 

RN har slutligen ett omfattande internationellt engagemang på nordisk, europeisk och global nivå.  

Källa: http://www.revisorsnamnden.se/rn/om_rn_4706.html 

[2011-11-18] 
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Appendix nr 7  - Information från Bolagsverket 
Om valmöjligheten att inte ha revisor 
Innehåll 
Små aktiebolag och vissa andra företagsformer kan från och med den 1 november 2010 

välja att inte ha revisor. 

Vilka aktiebolag kan välja att inte ha revisor? 
Det är bara små privata aktiebolag som kan välja att inte ha revisor. 

Ett aktiebolag måste ha revisor om det når upp till minst två av dessa värden för vart och ett av de 
två senaste räkenskapsåren: 

• fler än 3 anställda (i medeltal) 
• mer än 1,5 miljoner kronor i balansomslutning 
• mer än 3 miljoner kronor i nettoomsättning 

Under Läs mer hittar du Bokföringsnämndens allmänna råd om gränsvärden, där du kan läsa hur 
du räknar ut medelantalet anställda. 

Ett moderbolag i en koncern måste ha revisor när ovanstående värden uppnås i koncernen. 

Publika aktiebolag, finansiella företag och aktiebolag med särskild vinstutdelningsbegränsning 
måste alltid ha revisor. 

Vilka andra företagsformer kan välja att inte ha revisor? 

• Filialer under en viss storlek 
• Handelsbolag och kommanditbolag med minst en juridisk person som delägare. 

Under Läs mer hittar du information om vad som gäller för dessa företag. 

Lagen gäller från och med den 1 november 2010 
De flesta aktiebolag måste dock vänta lite längre för att kunna tillämpa den. Det är tidigast under 
det räkenskapsår som börjar från och med den 1 november 2010 som ett aktiebolag kan ta bort 
sin revisor. Företaget ska då på en och samma bolagsstämma besluta 

• att ändra bolagsordningen och 
• att uppdraget för revisorn ska upphöra. 

Ändringarna måste sedan anmälas och registreras hos Bolagsverket. 

Aktiebolag med kalenderår som räkenskapsår 
De aktiebolag med kalenderår som räkenskapsår och som får ta bort kravet på revisor i 
bolagsordningen, kan göra det tidigast under våren 2011. Årsredovisningen för 2010 som tas upp 
på årsstämman under våren 2011 måste nämligen ha en revisionsberättelse. 

Aktiebolag med andra räkenskapsår 
Befintliga aktiebolag med andra räkenskapsår kommer att kunna tillämpa den nya lagen senare 
och stegvis, från och med det första nya räkenskapsåret som inleds från och med den 1 november 
2010. 

Lagar och förordningar 
Lagen om ändring i aktiebolagslagen (2010:834) 
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1 kap. 6 och 7 b §§ aktiebolagsförordningen (2005:559) 

Prop. 2009/10:204, En frivillig revision. 

Källa:http://bolagsverket.se/foretag/aktiebolag/andra_aktiebolag/andra_revisor/avskaffa_revi
sionsplikten/ [2011-11-25] 
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Appendix nr 8   - Revisor 
Revisor 
Grundregeln är att aktiebolag ska ha revisor. Revisorn måste vara godkänd eller auktoriserad. 
Vissa privata aktiebolag kan välja att inte ha revisor. I så fall måste de ha en bestämmelse om 
detta i bolagsordningen. 

De aktiebolag som inte når upp till minst två av dessa värden för vart och ett av de två senaste 
räkenskapsåren kan välja att inte ha revisor: 

• fler än 3 anställda (i medeltal) 
• mer än 1,5 miljoner kronor i balansomslutning 
• mer än 3 miljoner kronor i nettoomsättning. 

Krav på revisorn 
Endast godkända revisorer, godkända revisorer som avlagt revisorsexamen, auktoriserade 
revisorer och registrerade revisionsbolag får revidera aktiebolag. 

Revisorn 

• måste vara minst 18 år 
• får inte vara i konkurs 
• får inte ha förvaltare 
• får inte ha näringsförbud 
• får inte vara förbjuden att utöva näringsverksamhet. 

Högre krav i särskilda fall 
Vissa större företag måste ha en auktoriserad revisor eller en godkänd revisor som avlagt 
revisorsexamen. En godkänd revisor räcker inte i dessa fall. Detta gäller främst de företag 
som under vart och ett av de två senaste räkenskapsåren når upp till minst två av dessa värden: 

• fler än 50 anställda (i medeltal) 
• mer än 40 miljoner kronor i balansomslutning 
• mer än 80 miljoner kronor i nettoomsättning. 

Revisorns arbetsuppgifter 
Revisorn ska granska företagets redovisning och styrelsens skötsel av företaget. Revisorn ska 
också skriva en revisionsberättelse till årsredovisningen, det får ingen annan göra Han eller 
hon har skyldighet att anmäla vissa brott som upptäcks vid granskningen av räkenskaperna. 
Revisorn får aldrig sköta företagets räkenskaper. 

Tiden för revisorns uppdrag är ett år. Men företaget kan bestämma en längre tid i 
bolagsordningen, dock längst fyra år. 

Lekmannarevisorer 
Du kan välja att ha lekmannarevisorer vid sidan om företagets revisorer. Deras arbetsuppgift 
är att granska om verksamheten sköts på ett korrekt och ekonomiskt sätt samt om företagets 
interna kontroll är tillräcklig. 
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Lekmannarevisorer väljs av bolagsstämman eller på annat sätt enligt bolagsordningen. De har 
samma tystnadsplikt och upplysningsskyldighet som en revisor men omfattas inte av 
anmälningsskyldighet vid misstanke om brott. 

Källa: http://www.bolagsverket.se/foretag/aktiebolag/starta_aktiebolag/revisor/ [2011-11-25] 
 
 
Vägen till revisorsyrket: 

 
Källa: http://www.revisorsnamnden.se/rn/om_rn/vagen_till_revisorsyrket.html [2011-11-25] 
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Appendix nr 9   - Revisionsberättelse  
Info om revisionsberättelse, och längre ner exempel på hur dessa kan se ut. 
Revisionsberättelse: 

dokument där » revisorerna ska redogöra för om » årsredovisningen stämmer med 
verkligheten och om den ger en riktig bild av bolagets/föreningens ekonomiska ställning och 
resultat.  
Revisionsberättelsen ska innehålla följande:  
• Bolagets/föreningens namn och » organisationsnummer.  
• Den räkenskapsperiod som revisionsberättelsen avser.  
• Ett uttalande om huruvida årsredovisningen gjorts upp enligt gällande lagar eller inte. Om 
revisorn känner sig tveksam på någon punkt ska han eller hon skriva det. Det kan t ex vara att 
företaget/föreningen har övervärderat tillgångar för att ge sken av att ställningen är bättre än 
den är.  
• Om det vid granskningen har kommit fram att vd eller någon styrelseledamot har gjort något 
fel som medför skadeståndsskyldighet, alltså ett ganska grovt fel, ska detta finnas med i 
revisionsberättelsen.  
• En rekommendation till » bolagsstämman/» föreningsstämman att antingen bevilja » 
ansvarsfrihet åt styrelse och verkställande direktör eller att inte göra det. I mycket sällsynta 
fall förekommer det att revisionsberättelsen enbart innehåller olika skäl för och emot 
ansvarsfrihet, men att revisorn inte tar ställning, utan lämnar avgörandet till stämman utan 
rekommendation.  
• Övriga upplysningar som revisorerna vill ge aktieägarna/medlemmarna och allmänheten 
(revisionsberättelsen är offentlig).  
• Eventuella anmärkningar på skatte- och avgiftsområdet. Det kan vara att företaget inte gjort 
avdrag för anställdas skatter, att företaget låtit bli att momsregistrera sig trots att den 
momspliktiga omsättningen överstiger 1 milj kr, att företaget inte på ett riktigt sätt lämnat » 
skattedeklaration eller att man inte i rätt tid betalat skatter och avgifter. Om någon sådan 
anteckning finns med i revisionsberättelsen, ska revisorerna genast skicka in en avskrift av 
revisionsberättelsen till Skatteverket.  
• Rekommendation till stämman om att fastställa » balansräkningen och » resultaträkningen 
eller inte.  
• Rekommendation till stämman om att fastställa styrelsens förslag till resultatdisposition eller 
inte. Det gäller framför allt hur mycket av vinsten som ska betalas ut som » utdelning.  
En revisionsberättelse som inte innehåller några anmärkningar kallas ren revisionsberättelse.  
En revisionsberättelse som innehåller mer eller mindre allvarlig kritik av vad man funnit vid 
revisionen kallas oren revisionsberättelse.  
Revisionsberättelsen ska lämnas till styrelsen senast tre veckor före ordinarie bolagsstämma 
respektive två veckor före ordinarie föreningsstämma.  
 

Källa: http://www.blinfo.se/GetEobEntries.do?id=1597 

[2011-12-06] 

 
 
 
 
Exempel 1: 
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Revisionsberättelse årsredovisning 
 
Revisionsberättelse 
Till föreningsstämman i XX 
Org.nr XX 
 
Jag (Vi) har granskat årsredovisningen och bokföringen samt styrelsens förvaltning i 
….. för år ÅÅÅÅ (räkenskapsåret …). Det är styrelsen som har ansvaret för 
räkenskapshandlingarna och förvaltningen och för att årsredovisningslagen tillämpas 
vid upprättandet av årsredovisningen. Mitt (Vårt) ansvar är att uttala mig (oss) om 
årsredovisningen och förvaltningen på grundval av min (vår) revision. 
 
Revisionen har utförts i enlighet med god revisionssed i Sverige. Det innebär att jag 
(vi) planerat och genomfört revisionen för att med hög men inte absolut säkerhet 
försäkra mig (oss) om att årsredovisningen inte innehåller väsentliga felaktigheter. En 
revision innefattar att granska ett urval av underlagen för belopp och annan 
information i räkenskapshandlingarna. I en revision ingår också att pröva 
redovisningsprinciperna och styrelsens tillämpning av dem samt att bedöma de 
betydelsefulla uppskattningar som styrelsen gjort när den upprättat årsredovisningen 
samt att utvärdera den samlade informationen i årsredovisningen. Jag (Vi) har 
granskat väsentliga beslut, åtgärder och förhållanden i föreningen för att kunna 
bedöma om någon styrelseledamot har handlat i strid med föreningens stadgar. Jag 
(Vi) anser att min (vår) revision ger mig (oss) rimlig grund för mina (våra) uttalanden 
nedan. 
 
Årsredovisningen har upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och ger en 
rättvisande bild av föreningens resultat och ställning i enlighet med god 
redovisningssed i Sverige. Förvaltningsberättelsen är förenlig med årsredovisningens 
övriga delar. 
 
Styrelsens ledamöter har enligt min (vår) bedömning inte handlat i strid med 
föreningens stadgar. 
 
Ort den DD månad ÅÅÅÅ 
 
A.A.  B.B. 
Revisor  Revisor 
 
(Revisionsberättelse för enhet som upprättar årsredovisning) 
 
 
Källa: http://www.st.org/currentSite/public/files/8307/REVISIONSHANDBOK.pdf  
[2011-12-06] 
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Exempel 2: 
 
Revisionsberättelse årsbokslut eller förenklat Årsbokslut 
 
Revisionsberättelse 
Till föreningsstämman i XX 
Org.nr XX 
 
Jag (Vi) har granskat årsbokslutet/det förenklade årsbokslutet och bokföringen samt 
styrelsens förvaltning i ….. för år ÅÅÅÅ (räkenskapsåret …). Det är styrelsen som har 
ansvaret för räkenskapshandlingarna och förvaltningen. Mitt (Vårt) ansvar är att 
uttala mig (oss) om årsbokslutet/det förenklade årsbokslutet och förvaltningen på 
grundval av min (vår) revision. 
 
Revisionen har utförts i enlighet med god revisionssed i Sverige. Det innebär att jag 
(vi) planerat och genomfört revisionen för att med hög men inte absolut säkerhet 
försäkra mig (oss) om att årsbokslutet/det förenklade årsbokslutet inte innehåller 
väsentliga felaktigheter. En revision innefattar att granska ett urval av underlagen för 
belopp och annan information i räkenskapshandlingarna. I en revision ingår också att 
pröva redovisningsprinciperna och styrelsens tillämpning av dem samt att bedöma de 
betydelsefulla uppskattningar som styrelsen gjort när den upprättat årsbokslutet/det 
förenklade årsbokslutet samt att utvärdera den samlade informationen i 
årsbokslutet/det förenklade årsbokslutet. Jag (Vi) har granskat väsentliga beslut, 
åtgärder och förhållanden i föreningen för att kunna bedöma om någon 
styrelseledamot har handlat i strid med föreningens stadgar. Jag (Vi) anser att min 
(vår) revision ger mig (oss) rimlig grund för mina (våra) uttalanden nedan. 
 
Årsbokslutet/det förenklade årsbokslutet har upprättats i enlighet med god 
redovisningssed i 
Sverige. 
 
Styrelsens ledamöter har enligt min (vår) bedömning inte handlat i strid med 
föreningens 
stadgar. 
 
Ort den DD månad ÅÅÅÅ 
 
A.A.  B.B. 
Revisor  Revisor 
 
(Revisionsberättelse för enhet som upprättar årsbokslut eller förenklat årsbokslut) 
Källa: http://www.st.org/currentSite/public/files/8307/REVISIONSHANDBOK.pdf 
[2011-12-06] 
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Appendix nr 10   - Bokslutsberättelse 

 
Reko 700 Bokslutsberättelse 
Inledning 
1. Syftet med denna Reko är att lägga fast standarder för och ge vägledning om innehållet i 
den berättelse som kan lämnas som ett resultat av att en redovisningskonsult biträtt vid 
upprättande och sammanställning av finansiella rapporter. 
2. Redovisningskonsulten ska gå igenom och bedöma om biträdet vid upprättandet av den 
finansiella rapporten har genomförts i enlighet med Standard för redovisningskonsulter 
(Reko). 
3. Finner redovisningskonsulten att det finns omständigheter som gör att arbetet inte i sin 
helhet kunnat utföras enligt Standard för redovisningskonsulter (Reko), t.ex. på grund av 
eventuella kvarstående felaktigheter eller oegentligheter, ska ingen bokslutsberättelse lämnas. 
Istället ska omständigheterna påtalas för uppdragsgivaren. 
4. En redovisningskonsult kan aldrig lämna en bokslutsberättelse om han eller hon är 
styrelseledamot i uppdragsgivarens företag eller på något annat sätt ingår i företagets ledning. 
Inte heller kan redovisningskonsulten lämna en bokslutsberättelse om han eller hon har 
ekonomiska intressen i företaget eller är närstående till uppdragsgivaren. 
 
Bokslutsberättelsens grundläggande delar 
5. Bokslutsberättelsen har följande grundläggande delar, vanligtvis i följande ordning: 
a) rubrik 
b) mottagare 
c) organisationsnummer 
d) inledning 
i. identifiering av det dokument som upprättats med hänvisning till redovisat 
resultat och balansomslutning1 

ii. klargörande av styrelsens och verkställande direktörens/företagsledningens 
ansvar samt redovisningskonsultens ansvar 
e) beskrivning av det arbete som redovisningskonsulten utfört 
i. referens till Standard för redovisningskonsulter (Reko) 
ii. klargörande av att någon revision inte har utförts 
f) ort 
g) datum 
h) redovisningskonsultens underskrift. 
Bokslutsberättelsen är till sin form och sitt innehåll standardiserad, eftersom detta underlättar 
för läsaren att förstå den. 
 
Rubrik 
6. Bokslutsberättelsen ska ha rubriken ”Bokslutsberättelse”. 
 
Mottagare 
7. Bokslutsberättelsen ska ställas till uppdragsgivaren. Uppdragsgivaren är företagsledningen, 
vilket normalt innebär styrelsen och verkställande direktören i det företag som biträtts. 1 Det bör 
uppmärksammas att bokslutsberättelsen även innefattar de jämförelsetal som lämnas i årsredovisningen. 
 
Bokslutsberättelsen är avsedd endast för uppdragsgivarens räkning och redovisningskonsulten 
har inget ansvar för skada som uppstår i samband med att berättelsen utnyttjas av någon 
annan. 
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Inledning 
8. Bokslutsberättelsen ska identifiera företagets firma och organisationsnummer och ange den 
period som bokslutsberättelsen avser. 
9. Bokslutsberättelsen ska innehålla en upplysning om att det är företagsledningen, vilket 
normalt innebär styrelsen och verkställande direktören, som har ansvaret för 
årsredovisningen, bokföringen och förvaltningen. 
10. Det är företagsledningen som upprättar årsredovisningen/årsbokslutet och ansvarar för 
förvaltningen. När årsredovisningen upprättas gör företagsledningen betydelsefulla 
uppskattningar och bedömningar samt beslutar om vilka ändamålsenliga 
redovisningsprinciper och metoder som ska användas vid upprättandet. 
 
Redovisningskonsultens arbete 
11. Bokslutsberättelsen ska beskriva redovisningskonsultens arbete genom att ange att biträdet 
har utförts i enlighet med Standard för redovisningskonsulter (Reko). 
 
Dateringen av bokslutsberättelsen 
12. Redovisningskonsulten ska datera sin bokslutsberättelse den dag han eller hon avslutade 
sitt biträde. 
 
Redovisningskonsultens ortsangivelse 
13. Bokslutsberättelsen ska ha en särskild ortsangivelse. Normalt är det den ort där 
redovisningskonsulten har sitt kontor. 
 
Redovisningskonsultens underskrift 
14. Bokslutsberättelsen ska skrivas under med redovisningskonsultens namn. Det är endast en 
auktoriserad redovisningskonsult FAR SRS som kan lämna en bokslutsberättelse som 
hänvisar till Standard för redovisningskonsulter (Reko). 
 
Bokslutsberättelse enligt standardutformningen 
15. En bokslutsberättelse enligt standardutformningen ska lämnas när redovisningskonsultens 
slutsats är att Standard för redovisningskonsulter (Reko) i sin helhet kunnat beaktas vid 
biträdet med upprättandet av de finansiella rapporterna. I annat fall ska ingen 
bokslutsberättelse avlämnas. 
16. Redovisningskonsulten ska arkivera en kopia av en lämnad bokslutsberättelse tillsammans 
med den årsredovisning eller det årsbokslut som den avser. 
17. Nedan formuleras hela bokslutsberättelsen med de grundläggande delar som lagts fast 
ovan. Formuleringen avser en bokslutsberättelse enligt standardutformningen. 
 
BOKSLUTSBERÄTTELSE 
 
Till styrelsen i ….. (eller annan lämplig mottagare)   Organisationsnummer …. 
 
Jag har biträtt styrelsen och verkställande direktören/företagsledningen i ………….. vid 
upprättandet av årsredovisningen (årsbokslutet) för år ÅÅÅÅ (räkenskapsåret ......), som 
utvisar ett redovisat resultat om ……. kr samt en balansomslutning om ….. kr. Det är 
styrelsen och verkställande direktören/företagsledningen som har ansvaret för 
räkenskapshandlingarna och förvaltningen samt för att årsredovisningslagen 
(bokföringslagen) tillämpas vid upprättandet av årsredovisningen (årsbokslutet). 
 
Biträdet vid upprättandet av årsredovisningen (årsbokslutet) har utförts i enlighet med 
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Standard för redovisningskonsulter (Reko). 
 
Jag har inte utfört någon revision av årsredovisningen (årsbokslutet) och lämnar därför inte 
något uttalande om densamma (detsamma). 
 
Ort den DD månad ÅÅÅÅ 
 
A.A. 
Auktoriserad redovisningskonsult FAR SRS 
Källa: http://feed.ne.cision.com/wpyfs/00/00/00/00/00/0C/3D/09/wkr0009.pdf 
[2011-12-06] 
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Appendix nr 11   - Årsredovisning 
Årsredovisning 
En årsredovisning består av en förvaltningsberättelse, en resultaträkning, en balansräkning och 
tilläggsupplysningar.  
 
I vissa fall ska företaget ha en revisor som ska granska årsredovisningen och lämna en revisionsberättelse över 
sin granskning. Årsredovisningen är till skillnad från årsbokslutet en offentlig handling. Vissa företag måste skicka 
in årsredovisningen till Bolagsverket. I vissa fall ska även revisionsberättelse skickas in till Bolagsverket. 

Hos Bolagsverket kan du köpa årsredovisningar och annan offentlig information via e-tjänsterna Sök företagsfakta 
och Näringslivsregistret. 

Olika regler för olika företagsformer 
Reglerna för årsbokslut och årsredovisning skiljer sig åt mellan olika företagsformer och beror även på 
verksamhetens storlek. 
Enskild näringsidkare 
Enskilda näringsidkare kan tillämpa förenklat årsbokslut om omsättningen är högst tre miljoner kronor. I annat fall 
ska enskilda näringsidkare upprätta årsbokslut vid räkenskapsårets slut. 

I vissa fall ska enskilda näringsidkare upprätta en årsredovisning och skicka in den till Bolagsverket. Så är det när 
företaget når upp till minst två av dessa värden för vart och ett av de två senaste räkenskapsåren: 

� fler än 50 anställda (i medeltal) 
� mer än 40 miljoner kronor i balansomslutning 
� mer än 80 miljoner kronor i nettoomsättning. 

Om dessa villkor är uppfyllda ska enskilda näringsidkare även ha en auktoriserad eller godkänd revisor som ska 
revidera årsredovisningen. Också revisionsberättelsen ska då skickas in till Bolagsverket. 

Handelsbolag med juridiska personer som delägare 
Handelsbolag med en eller flera juridiska personer som delägare ska alltid upprätta årsredovisning och skicka in 
den till Bolagsverket. Om handelsbolaget har revisor ska även revisionsberättelse skickas in. 

Handelsbolag med juridisk person som delägare behöver bara ha revisor om det når upp till minst två av dessa 
värden för vart och ett av de två senaste räkenskapsåren: 

� fler än 3 anställda (i medeltal) 
� mer än 1,5 miljoner kronor i balansomslutning 
� mer än 3 miljoner kronor i nettoomsättning. 

Det är tidigast under det räkenskapsår som börjar från och med den 1 november 2010 eller senare som dessa 
företag kan välja att inte ha revisor. 

Handelsbolag med fysiska personer som delägare 
Handelsbolag med bara fysiska personer som delägare kan tillämpa förenklat årsbokslut om omsättningen är 
högst tre miljoner kronor. I annat fall ska handelsbolaget upprätta årsbokslut vid räkenskapsårets slut. 

I vissa fall ska handelsbolag med fysiska personer som delägare upprätta årsredovisning. Så är det när 
handelsbolaget når upp till minst två av dessa värden för vart och ett av de två senaste räkenskapsåren: 

� fler än 50 anställda (i medeltal) 
� mer än 40 miljoner kronor i balansomslutning 
� mer än 80 miljoner kronor i nettoomsättning. 

Om dessa villkor är uppfyllda ska handelsbolaget även ha en auktoriserad eller godkänd revisor som ska revidera 
årsredovisningen. Årsredovisningen och revisionsberättelsen ska då skickas in till Bolagsverket. 

Aktiebolag 
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Aktiebolag ska alltid upprätta årsredovisning och skicka in den till Bolagsverket. Små aktiebolag kan välja att inte 
ha revisor. Läs mer om när revisor krävs hos Bolagsverket. 

Aktiebolag som inte är noterade på börsen kan skicka in sin årsredovisning till Bolagsverket via tjänsten Lämna 
årsredovisning. Läs mer om hur det går till i tjänsten. 

Ekonomisk förening 
Ekonomisk förening ska alltid upprätta årsredovisning och ha revisor. Revisorn ska ha den insikt och erfarenhet 
av redovisning och ekonomiska förhållanden som krävs för att kunna genomföra en god revision. Årsredovisning 
och revisionsberättelse ska skickas in till Bolagsverket om myndigheten begär det. 

Om föreningen når upp till minst två av dessa värden för vart och ett av de två senaste räkenskapsåren måste 
den ha en godkänd eller auktoriserad revisor samt skicka in årsredovisningen till Bolagsverket utan uppmaning: 

� fler än 50 anställda (i medeltal) 
� mer än 40 miljoner kronor i balansomslutning 
� mer än 80 miljoner kronor i nettoomsättning. 

Källa: http://www.verksamt.se/portal/web/guest/driva/bokforing/arsbokslut-och-
arsredovisning [2011-12-06] 
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Appendix nr 12   -RN 
 
Revisorsnämndens svar: 
*Hur arbetar ni för att utforma proven till att bli så bra som möjligt? 
Vi följer en förordning som säger att proven ska säkerställa att revisorn har tillräckliga 
teoretiska och praktiska kunskaper för att kunna utföra lagstadgad revision. När det gäller 
högre revisorsexamen skall revisorn dessutom kunna tillämpa sina kunskaper på företag som 
är svåra att revidera (t ex på grund av storlek). Då syftet är att kontrollera att revisorn 
praktiskt kan tillämpa sina kunskaper är uppgifterna sådana att de liknar situationer som 
förekommer i praktiken. Därför integreras ofta flera ämnesområden (ex redovisning, revision, 
handelsrätt, beskattningsrätt etc.) och ofta handlar det om hur denne ska agera och förhålla 
sig. Efter avlagt prov följer en omfattande rättningsprocess, kan rekommendera hemsidan för 
den som vill veta mer:  
 
http://www.revisorsnamnden.se/rn/utbildning_och_prov/prov/sidor_med_info_om_revisorsex
amen/provens_utformning.html 
 
*Har proven för revisorsexamen och högre revisorsexamen förändrats på senare tid? På 
vilket sätt? Finns det någon koppling till avskaffande av revisionsplikten?  
Ja, de har förändrats till viss del och det har en direkt koppling till revisionspliktens 
avskaffande. Det syns ganska tydligt om man jämför gamla prov från 2009 och 2010. Den 
förändring som skett är att de frågor som handlar om små företag (de som nu inte längre har 
lagstadgad revision) inte längre finns med. Vi i revisorsnämnden handhar endast lagstadgad 
revision varför de frågor som tidigare varit med rörande dem som omfattas av frivillig 
revision inte längre är aktuella. 
 
*Har ni sett någon ökning eller minskning av de som vill avlägga prov efter 
revisionspliktens avskaffande. Någon skillnad mellan auktoriserad/ godkänt revisor? 
Nej, inte direkt. År 2009 var ett rekordår med väldigt många skrivande. Därefter har det legat 
på en stabil nivå. Jag kan inte säga att det skulle ha något samband med revisionspliktens 
avskaffande. Däremot så var det tidigare en ökning av antalet som ville avlägga prov till att 
bli godkänd revisor, när det var tal om att det bara skulle finnas en revisorskategori och alla 
godkända revisorer därmed automatiskt skulle bli auktoriserade. Här måste man dock tänka på 
att det ju krävs att man jobbat några år innan det är aktuellt att avlägga prov, vilket gör att det 
blir en viss eftersläpning. Om det t ex är färre som läser för att bli revisorer nu, så märker vi 
det först om några år, när dessa har gått färdigt sin utbildning och dessutom jobbat det antal år 
som krävs för att de ska kunna bli godkända eller auktoriserade. 
 

 

 
 
 
 
 
 


