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Abstract

During the last few years the abolition of Swedish statutory audit has been a widely discussed
issue. Through a qualitative study with interviews made in three small independent auditing
firms the authors have attempted to solve the following posed problem: How do small
independent auditing firms deal with an abolished statutory audit? The study shows that the
ways in which auditing firms deal with an abolished statutory audit differ. While some firms
are very active in dealing with this some are rather passive. With an abolished statutory audit
come both threats and opportunities and in order to approach these in an efficient way
strategic changes are required.



Sammanfattning

Under de senaste åren har revisionspliktens avskaffande i Sverige varit ett omdiskuterat ämne.
Genom en kvalitativ undersökning med genomförda intervjuer på tre små oberoende
revisionsbyråer har författarna till denna undersökning försökt svara på följande
problemformulering: Hur hanterar små oberoende revisionsbyråer en slopad revisionsplikt?
Studien visar att hanteringen av en slopad revisionsplikt skiljer sig åt mellan
revisionsbyråerna. Samtidigt som en del byråer är väldigt aktiva i sin hantering finns det
andra som är passiva. Med en slopad revisionsplikt följer såväl hot som möjligheter och för
att möta dessa effektivt krävs strategiska förändringar.
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Inledning

I det inledande kapitlet presenteras först problembakgrunden och problemdiskussionen för att
skapa en förståelse för studiens valda problemformulering och syften.

Problembakgrund

Den 1 januari 1983 infördes kravet på kvalificerad revision för samtliga aktiebolag i Sverige
(P Thorell, C Norberg, 2005). Den lagstadgade revisionsplikten motiverades med att den var
till nytta för företagens ägare och kreditorer, gav standardiserad information till olika
intressenter och motverkade ekonomisk brottslighet (ECON 2007). På senare tid har dock
revisionen genom lagstadgad revisionsplikt fått stor betydelse även för andra intressenter som
kreditgivare, leverantörer, kunder, anställda samt stat och kommun (Revision 2006).

Vilka företag som ska revideras regleras i EU´s fjärde och sjunde bolagsrättsliga direktiv.
Inom vissa ramar tillåts medlemsstaterna i nationell lag undanta små och medelstora företag
från revisionsplikt. De flesta länderna inom EU har utnyttjat rätten till frivillig revision för
små och medelstora företag, det är idag endast i Norge, Malta och Sverige som plikten finns
kvar (ECON 2007).

Det förs idag en diskussion om att även Sverige ska utnyttja rätten till frivillig revision och
därmed avskaffa revisionsplikten för små och medelstora företag. Regeringen har tillsatt en
utredning, den så kallade Revisionsutredningen, som enligt direktiven har till uppgift att
föreslå de ändringar i regelverket som krävs för att möjliggöra avskaffandet av
revisionsplikten (Dir 2006:96).

Utredarna har i ett delbetänkande, den 3 april 2008, redovisat resultatet av arbetet och deras
förslag till revisionsplikten grundar sig på de högsta gränsvärdena tillämpade inom EU.
Utredarna föreslår därmed att alla företag som ligger under mer än ett av följande gränsvärden
undantas från revisionsplikt; nettoomsättning på 83 miljoner, balansomslutning 41,5 miljoner
och 50 anställda. Med den definitionen skulle enligt Statens Offentliga Utredningar (SOU)
endast cirka fyra procent av företagen i Sverige innefattas av en lagstadgad revisionsplikt
(SOU 2008:32).

Problemdiskussion

Revisionspliktens avskaffade innebär en stor omställning för den svenska revisionskåren.
Marknaden för revisionstjänster blir efterfrågestyrd och en viktig åtgärd för många
revisionsbyråer blir att stärka greppet om marknaden för redovisningstjänster. Prognoser visar
att företag i framtiden kommer att köpa redovisningstjänster och inte revision när
revisionsplikten slopas. De stora revisionsbyråerna har därför de senaste åren köpt upp mindre
byråer i snabb takt för att stärka sin position på marknaden för revisions- och
redovisningstjänster (Di 2008-02-25).

Revisionsutredningen pekar på väldigt höga gränsvärden för revisionsplikt vilket har skapat
stora förväntningar hos revisionsbyråerna att oberoendereglerna förändras. De ser en stor
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möjlighet i att kunna bli mer långtgående i sin rådgivning till klienter som väljer frivillig
revision. Om inte revisorsreglerna marknadsanpassas finns det en risk för
konkurrenssnedvridning mellan marknadens aktörer (Balans nr1 2008). Föreningen
Företagarnas VD Anna-Stina Nordmark tycker att det är viktigt att gränsen mellan vad det
innebär att vara revisor och rådgivare suddas ut och menar därför att oberoendedelen borde
ses över då slopandet av revisionsplikten genomförs (di.se, Företagarna: Vi är nöjda, 2008-
04-03).

Föreningen auktoriserade revisorer och Svenska Revisorsamfundets (FAR SRS) ordförande
Peter Clemedtson tillika revisor hos Öhrlings PricewaterhouseCoopers menar att
revisionsbyråernas kunder i mindre och medelstora företag upplever en större nytta med
tjänster som hjälper dem att upprätta bokslut och deklarera. Inom en snar framtid ser han en
möjlighet i att redovisningskonsulter tillhandahåller en ny tjänst som liknar dagens revision,
någon form av garanti (assurance) av ett företags ekonomiska ställning (Precht 2007). Men
Peter Clemedtson är en av dem som inte tror att detta kommer påverka revisionsbranschen
negativt. Han menar att vid ett slopande av revisionsplikten kommer den ekonomiska och
finansiella rådgivningen från revisorerna antagligen fortfarande vara efterfrågad och att
efterfrågan på dessa tjänster till och med kan öka (di.se 2008-01-07). Samtidigt menar
Svanström (2006) att det är revisionsplikten som leder till att företagen utnyttjar revisorn för
rådgivning, vilket troligtvis inte varit fallet vid en frivillig revision. Vidare menar Svanström
(2004) att revisorn genom revisionsuppdraget har en given ingång till små företag och att
revisorn inte anlitas av andra än sina revisionsklienter.

Revisorerna oroar sig dock inte för ett eventuellt slopande av revisionsplikten utan de
bedömer att efterfrågan på deras tjänster kommer att finnas kvar (di.se 2008-01-14).
Föreningen Företagarna ser inte heller att den nya reformen skulle innebära några större
problem för revisorerna, men att det troligen kommer att medföra en ändring av
revisionsbyråernas inriktning. Det kommer att bli en omdisponering mot andra tjänster och
redan nu har revisionsbyråerna börjat svänga om och marknadsföra den delen som inte är
renodlad revision (di.se, Företagarna: Vi är nöjda, 2008-04-03). Även Svanström (2004)
menar att det blivit vanligt att revisionsbyråerna erbjuder ett bredare utbud av tjänster då
konkurrensen på revisionsuppdrag ökat.

Vid ett slopande av revisionsplikten menar Skough och Brännström (2007) att marknaden i
framtiden måste hitta kompletterande sätt att säkerställa den finansiella informationen. Vidare
menar de att revisionen kommer styras av kundbehov, ibland förstärkta av intressenternas
behov, vilket innebär att revisorn och revisionsbyråerna måste anpassa sina tjänster till det
enskilda företaget, detta styrks även av en studie gjord  av Thorell och Norberg (2005).

En undersökning utförd av Sundberg (2004) visar att det är små revisionsbyråer som
dominerar revisionsuppdragen till små bolag. Samtidigt är det bolag med få anställda och låg
omsättning som är mest benägna att välja bort revisionen efter en slopad revisionsplikt (B
Skough, D Brännström, 2007). Det styrks av en studie utförd i England, efter
revisionspliktens avskaffande, som visade att det främst var de mindre revisionsbyråerna som
tappade uppdrag (Balans nr3 2005). FAR SRS generalsekreterare Dan Brännström menar att
en slopad revisionsplikt kan innebära mycket hårda slag för enskilda revisionsbyråer och att
det förmodligen kommer att innebära en stor smäll som skapar oreda och krångel. Detta
medför att övergången från revisionsplikt till frivillig revision kan bli onödigt kaotisk (di.se,
Revisorerna hotas av utslagning, 2008-04-03).
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Enligt debatten kommer en slopad revisionsplikt påverka revisionsmarknaden och de små
oberoende revisionsbyråerna. Den visar att såväl hot som möjligheter kan uppkomma då
regelverket ändras och att revisionsbyråerna bör genomföra förändringar för att möta dessa.
Porter och Ansoff har utvecklat olika modeller för strategier vid förändring som behandlar
såväl hot som möjligheter. Porter har utvecklat en konkurrenskraftsmodell där
konkurrensvillkoren bestäms av fem konkurrenskrafter. Dessa krafter utgör vilkor,
förutsättning och begränsningar för till exempel de små oberoende revisionsbyråerna då
konkurrenssituationen förändras vid en slopad revisionsplikt (Bruzelius 2000). Ansoff´s
tillväxtstrategi består av tre expansionsalternativ och ett diversifieringsalternativ vilka
tillsammans utgör möjligheterna för ett företag att växa i förhållande till sin nuvarande
situation (L Bengtsson, PH Skärvad, 2001). Om revisionsplikten slopas kan det uppstå nya
möjligheter för de små oberoende revisionsbyråerna att applicera dessa tillväxtstrategier. Det
är därför intressant att koppla samman modellerna för strategier vid förändring med hur små
oberoende revisionsbyråer hanterar en slopad revisionsplikt. Studiens bidrag till litteraturen
blir därför den nya kopplingen mellan hanteringen av en slopad revisionsplikt hos små
oberoende revisionsbyråer och strategier vid förändring som både behandlar möjligheter och
hot.

Problemformulering:

Hur hanterar små oberoende revisionsbyråer ett eventuellt slopande av revisionsplikten?

Syfte:

Identifiera vilka hot och möjligheter en slopad revisionsplikt får för små oberoende
revisionsbyråer.

Undersöka om det finns behov för strategisk förändring i små oberoende revisionsbyråer vid
en slopad revisionsplikt.

Begrepp och definitioner

• I studien definieras små och medelstora bolag enligt följande: Alla bolag som ligger under
mer än ett av följande gränsvärden; nettoomsättning på 83 miljoner, balansomslutning
41,5 miljoner eller 50 anställda, om inte annat anges.

• Små oberoende revisionsbyråer - Självständiga revisionsbyråer med 1-9 anställda.

• I avsnittet revisionsbranschen använder Sundberg (2004) BFN´s definitioner på små-,
medelstora- och stora bolag vilka är:

Små bolag: Högst 10 anställda, 24 miljoner i balansomslutning
Medelstora bolag: Är näringsdrivande icke noterade företag som inte är små eller stora
företag.
Stora bolag: Är näringsdrivande icke noterade företag med en balansomslutning som
under de senaste två åren överstiger gränsbeloppet om 39,4 miljoner samt anställda hos
företaget har i medeltalet under de två senaste åren överstigit 200.
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Teoretisk referensram

I den teoretiska referensramen presenteras först revisionens utveckling, uppbyggnad samt
diskussionen om revisionspliktens slopande i såväl Sverige som utlandet. Kapitlet avslutas
med teorier kring strategier vid förändring.

Revisionens utveckling

Revision av räkenskaper är ingen ny företeelse. Den första kända revisionsorganisationen
bildades i Venedig i slutet av 1500-talet. Det finns fall som visar att regelbunden revision av
svenska företag förekom omkring år 1650. I mitten av 1800-talet diskuterades i riksdagen
behovet av självständiga revisorer på grund av att industrialiseringen lett till ökade
förskingringar i Sverige. Svenska Revisorsamfundet (SRS) bildades år 1899 och då
påbörjades professionaliseringen av revisorsyrket i Sverige (Wallerstedt 2005). Krav på
revision av aktiebolag uppställdes dock redan år 1895.  För att bli medlem i
revisionsföreningen ställdes krav på revisorn, dels av det personliga slaget såsom att vara
respektabel och ärlig men också av professionellt slag i form av grundläggande kunskap inom
området (Artsberg 2005). Behovet av utbildning av revisorer var stort och när
Handelshögskolan i Stockholm bildades år 1909 skapades den första företagsekonomiska
utbildningen i Sverige. När de första studenterna examinerades från utbildningen började
Stockholms Handelskammare att auktorisera revisorer och en ny yrkeskår växte fram. Vid det
första auktorisationstillfället valde nämnden att endast auktorisera en handfull personer för att
avvakta och se hur marknaden mottog den nya yrkeskåren. Det visade sig att tillväxten inom
yrket gick långsamt och trots att företagarna själva verkat för auktorisation av revisorer var de
obenägna att ändra på den tidigare vanan att anlita lekmannarevisorer (Wallerstedt 2005).

Föreningen auktoriserade revisorer (FAR) som bildades år 1923 försökte genom annonsering
i dagspressen öka efterfrågan på auktoriserade revisorers tjänster genom att erbjuda
föreningens ledamotsföreteckning kostnadsfritt. Men trotts ytterliggare ansträngningar förblev
efterfrågan dålig under flera decennier (Wallerstedt 2005).  Vidare var det vanligt att flertalet
av de auktoriserade revisorerna inte kunde ha revisionsyrket som enda försörjningskälla.
Under den här tidpunkten ansågs det inte problematiskt att revisorerna arbetade med
konsultuppdrag vid sidan av sina revisionsuppdrag (ibid).

I aktiebolagslagen år 1944 uppställdes krav på auktoriserade revisorer i bolag som var
börsnoterade eller i bolag där aktiekapitalet översteg 2 miljoner. Till en början var det alltså
endast större aktiebolag som enligt lag var tvungna att få sina räkenskaper granskade av en
auktoriserad revisor och övriga bolag kunder använda sig av en lekmannarevisor. Under
1970-talet diskuterades en lagändring vilket skulle innebära revisionsplikt för samtliga
aktiebolag. En sådan lagstiftning ansågs medföra onödiga kostnader och var dessutom på den
tiden inte möjlig då det inte fanns tillräckligt många auktoriserade revisorer eller godkända
granskningsmän att tillgå (P Thorell, C Norberg, 2005).

Utredningar av Kommerskollegium i början på 1980-talet visade att många bolag använde sig
av en kvalificerad revisor och att det nu skulle finnas tillräckligt med kvalificerade revisorer
att tillgå om en lagstadgad revisionsplikt infördes och den 1 januari år 1983 infördes kravet på
kvalificerad revision för samtliga aktiebolag (P Thorell, C Norberg, 2005). Motiven till
lagstadgad revisionsplikt var att den var till nytta för företagens ägare och kreditorer, gav
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standardiserad information till olika intressenter och motverkade ekonomisk brottslighet
(ECON 2007).

Revisionsbranschen

Revisionsmarknaden domineras enligt Sundberg (2004) av ett antal stora aktörer som under
de senaste åren växt sig allt större framförallt genom förvärv av mindre revisionsbyråer. I
Sverige finns det drygt 4350 revisorer fördelade på drygt 1200 revisionsbyråer. De största
byråerna med mer än 500 revisorer, Ernst & Young, KPMG och Öhrlings
PricewaterhouseCoopers, ofta kallade The Big Three svarar för ca 44 procent av samtliga
revisorer och drygt hälften av de auktoriserade. De mindre revisionsbyråerna enligt Sundberg
(2004), med 1-35 revisorer, svarar för totalt 44 procent (1908 st) av samtliga revisorer och
gruppen domineras av de minsta byråerna med en revisor.

Fördelning av revisorer
Auktoriserade E-godkända1 Godkända Totalt

The Big Three 1320 (53%) 162 (74%) 455 (28%) 1937 (44%)
Mindre byråer 825 (33%) 24 (11%) 1060 (65%) 1908 (44%)
Övriga byråer2 355 (14%) 34 (15%) 115 (7%) 505 (12%)
Summa 2500 (100%) 220 (100%) 1630 (100%) 4350 (100%)

                    Tabell 1(Författarnas sammanställning)

Enligt Revisionsnämnden finns det i Sverige drygt 265.000 aktiva aktiebolag, med en anlitad
kvalificerad revisor, och av dessa är ca 233.000 (90%) små bolag. Det förekommer att företag
har ordinarie revisorer från mer än en revisionsbyrå och antalet revisionsuppdrag uppgår totalt
till drygt 266.000.  Av de ordinarie revisionsuppdragen svarar The Big Three för mer än vart
tredje uppdrag. Deras uppdragsstruktur är tydlig och är inriktad mot stora bolag, där deras
markandsandel ligger på nära 73 procent vilket kan jämföras med enbart 31 procent av andel
mot små bolag. Det är de mindre revisionsbyråerna som dominerar revisionsuppdragen till
små bolag med en marknadsandel på 59 procent (ibid).

I tabellen 2 nedan syns tydligt att de mindre byråernas fördelning av revisionsuppdrag i
princip är spegelvänd mot The Big Three.

Fördelning revisionsuppdrag3

Små bolag Medelstora bolag Stora bolag Totalt
The Big Three 73035 (31%) 10004 (47%) 8642 (73%) 91681 (34%)
Mindre byråer 136038 (59%) 8553 (40%) 1642 (14%) 146232 (55%)
Övriga byråer 24267 (10%) 2773 (13%) 1786 (15%) 28827 (11%)
Summa 233340 (100%) 21330 (100%) 12070 (100%) 266740 (100%)
                                                                                    Tabell 2 (Författarnas sammanställning)
1 Godkänd revisor med revisorsexamen
2 Revisionsbyråer med 36-499 anställda Sundberg (2004)
3 Sundberg (2004) utgår från BFN´s definition på små- medelstora och stora bolag (Se avsnitt definitioner).
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Svanström (2004) menar att revisionsbranschen framgångsrikt har anpassat sig till företagens
efterfrågan på olika typer av tjänster och givit sig in i konsultbranschen. Under 80-talet ökade
revisionsbyråernas medvetenhet om de små och medelstora företagens roll för samhället och
byråernas tjänster omfattar nu även de mindre företagen

Revisionsbranschen har mognat och konkurrensen ökat vilket medfört att revisionsuppdragen
blivit mindre lönsamma. Detta har i sin tur medfört att det blivit vanligt för revisionsbyråerna
att erbjuda ett bredare utbud av tjänster som sträcker sig längre än traditionell revision. De
marknadsför sig som kompetensföretag över hela det ekonomiska fältet och inte enbart som
ett revisionsföretag. Den rådgivning som revisionsbyråerna erbjuder innefattar förutom
traditionell rådgivning inom redovisnings- och skatteområdena även rådgivning inom bland
annat företagsanalys, företagsutveckling, finansiell analys, företagsvärdering,
informationsteknologi, investeringar, strategisk planering med mera. Revisionsbyråerna
konkurrerar alltså inte enbart sinsemellan utan även med aktörer utanför revisionsbranschen
(ibid).

Rådgivningsområdet har expanderat snabbt och tillväxten hos de större revisionsbyråerna har
varit mycket hög både i Sverige och internationellt. I USA ökade rådgivningsintäkterna
mellan 1997-1999 med 200 procent och i Sverige härstammar ungefär hälften av
revisionsbyråernas intäkter från rådgivningsuppdrag medan den andra halvan kommer från
revisionen (ibid).

I en undersökning utförd i Storbritannien framkom det att 95 procent av de 2547
respondenterna i små och medelstora företag använde sig av någon form av externa källa för
rådgivning (ibid). Det finns många olika aktörer som
erbjuder rådgivning till företag och en studie av NUTEK (2000) visade att 70 procent av de
1022 mindre och medelstora företagen främst rådfrågade företagets revisor. Det finns flera
olika studier som styrker detta resultat bland annat Länsförsäkringars (2007) studie
omfattande 300 VD:ar.

Revisorsyrket

Det finns en rad regler som styr revisorn och revisionen. Dessa krav regleras i
Aktiebolagslagen (ABL), revisorsförordningen och i föreskrifter från revisorsnämnden
(Svanström 2004). I aktiebolag skall revisorn enligt 9 kap. 3§ ABL granska bolagets
årsredovisning och bokföring, styrelsens och verkställande direktörens förvaltning. Om
bolaget är ett moderbolag skall revisorn även granska koncernredovisningen och
koncernföretagens inbördes förhållanden.

Det finns ett krav på att revisorn skall vara oberoende, detta för att säkerställa att revisionen
ger ökad tilltro till granskningen. Revisorn får inte misstänkas ha intressen som leder till att
han underlåter sig rapportera om felaktigheter som upptäcks under revisionen. Problem med
oberoendet kan uppstå när revisorn både utför bolagets bokföring eller säljer konsulttjänster
till bolaget samtidigt som han skall revidera det. De flesta ser oberoendeproblematiken som
särskilt stort i publika företag och utvecklingen i USA och EU går mot allt tuffare reglering av
oberoendereglerna för dessa företag (P Thorell, C Norberg 2005).
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Revisorns roll i mindre och medelstora företag

I mindre företag samtalar företagsledarna om sitt företag med ett relativt begränsat antal
personer. Revisorn utgör den person som företagsledaren i störst utsträckning vänder sig till
och revisorn intar därmed en central roll i företagets nätverk. Revisorn väljs ut med stor
omsorg och används som en samtalspartner utöver de ekonomiska frågeställningarna.
Företagsledaren vill få ut så mycket som möjligt av revisorn och eftersträvar att etablera
kontakt med en revisor som är villig att fungera som en samtalspartner och rådgivare i frågor
som sträcker sig utanför revisionsuppdraget. I många fall är relationen mellan företagsledaren
och revisorn väldigt långvarig och de flesta väljer att behålla revisorn även om han inte ger
värde för pengarna. Det är vanligare att företagsledaren har en personlig relation till revisorn
än till bank, jurist eller försäkringsbolag (Svanström 2004).

Det är inte ovanligt att revisorn hjälper till med att utarbeta ekonomiska och administrativa
rutiner i företagen eller assisterar vid upprättandet av årsredovisningen. Skatterådgivning,
kontakter med myndigheter samt råd i samband med större investeringar utgör tjänster som
revisorn utöver granskningsuppdraget ofta anlitas för (ibid).

Faktorer av betydelse vid valet att anlita en revisor för rådgivning är upplevt värde för
pengarna samt att tidigare kontakter med revisorn varit god. Förhållandet att revisorn genom
revisionsuppdraget har en given ingång till små företag är viktig för att småföretagaren ska
anlita revisorn för bredare och mer strategiska frågeställningar. Detta tyder på att revisorn inte
anlitas av andra än sina revisionsklienter (ibid).

Flertalet brittiska studier visar att revisionsprofessionen inte tar tillräckligt stort ansvar för
småföretagssektorn. Resultatet visar att revisorn inte utför mer än vad han är skyldig att
utföra. De tenderar att ge råd först när småföretagarna frågar dem och de är inte heller givet
att de vänder sig till revisorn med sina frågeställningar vilket tyder på att revisorn spelar en
relativt liten roll. Negativa uppfattningar som återfinns om revisorn är bland annat att de är
dyra, överskattade, en problemuppfinnare samt en representant för extern inblandning.
Företagsledarna kan även uppfatta att deras företag är för små för att kunna dra nytta av de
tjänster revisorn erbjuder vid sidan av revisionen. Vissa företagsledare uppfattar att revisorn
betraktar företaget på ett alltför generellt plan, identifierar breda problemområden och
allmängiltiga lösningar samtidigt som småföretagen efterfrågar specifika kunskaper och
lösningar (ibid).

Revisionspliktens avskaffande

I aktiebolagslagen (9:1 ABL) anges att ett aktiebolag minst ska ha en revisor och att denne
ska vara godkänd eller auktoriserad (9:12 ABL). Kravet på revisionsplikt för samtliga
aktiebolag är reglerat i Europeiska gemenskapens fjärde direktiv (78/660/EEG, artikel 51.1)
och kravet gäller generellt för alla medlemsländer. Direktivet ger dock möjlighet, utifrån
fastställda gränsvärden (se tabell 3, s. 9), för medlemsländerna att frånta små och medelstora
bolag från revisionsplikt. I en internationell och synnerhet i en europeisk jämförelse är den
lagstadgade revisionsplikten i Sverige ovanlig, de flesta länder inom europeiska unionen har
valt möjligheten att undanta små och medelstora bolag från revisionsplikt (Svanström 2006). I
tabellen nedan visas gränsvärdena för krav på revision i några av de europeiska länderna:
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Gränsvärden för undantag av revisionsplikt

Ett företag som ligger under mer än ett av följande gränsvärden
undantas revisionsplikt
Balansomslutning Nettoomsättning Antal heltidsanställda

EG:s högst tillåtna 41 500 000 83 000 000 50

England 41 500 000 83 000 000 50

Danmark 1 900 000 3 700 000 12

                  Tabell 3 (Författarnas sammanställning)

Enligt en undersökning framställd av danska Erhvervs- og Selskabsstyrelsen (2005) är 90
procent av samtliga små företag inom EU undantagna från lagstadgad revision.

Den svenska regeringen har utfärdat ett tilläggsdirektiv till kommittédirektivet (Dir 2006:96)
som har till uppgift att bland annat:

• utarbeta ett lagförslag som innebär att revisionsplikten tas bort för de små företagen,
• ta ställning till vilka företag som ska omfattas av förändringen,
• överväga om en inskränkning av revisionsplikten behöver kombineras med andra åtgärder

som förebygger överträdelser av till exempel skatte- och redovisningsregler och i så fall
föreslå de åtgärder som behövs,

• särskilt uppmärksamma situationen i de övriga nordiska länderna samt de erfarenheter
som har vunnits av den nya danska och finska lagstiftningen på området.

Diskussionen om revisionsplikten i Sverige

Revisionspliktens vara eller icke vara har skapat en mängd olika debatter och diskussioner i
synnerhet i media. Det kan konstateras att revisionsplikten för små företag i Sverige ska
slopas, men det är osäkert när och hur. Dan Brännström FAR SRS generalsekreterare är orolig
för att resultatet blir att Skatteverkets kontroll utökas och att kvaliteten i företagens
redovisning kommer försämras (Balans nr1 2007). ECON (2007) har tagit fram en rapport, på
uppdrag från FAR SRS, som belyser de samhällsekonomiska konsekvenserna vid ett
avskaffande av revisionsplikten. Rapporten visar att betydande kostnader uppstår vid ett
slopande, till exempel i form av ökade kontrollåtgärder för att förebygga ekonomisk
brottslighet samtidigt som aktieägare, banker och andra kreditgivare kommer drabbas i form
av högre transaktionskostnader. Enligt rapporten kommer ett slopande av revisionsplikten
innebära att kostnaderna omfördelas från företagen till skattebetalarna (ibid). Peter
Clemedtson FAR SRS ordförande håller med om rapportens slutsats och menar att
kostnadsbesparingarna som företagen gör vid en slopad revisionsplikt har varit för högt
ställda. Företagarnas VD Ann-Stina Nordmark (Balans nr 10 2007) menar att om intressenter
i ett företag exempelvis en kreditgivare ställer krav på en granskning av redovisningen ska det
finnas revision, men hon tycker inte att det ska vara en plikt utan att revisionen ska vara
efterfrågestyrd. Utredningen av Thorell och Norberg (2005) på uppdrag av Svenskt Näringsliv
föreslår att revisionsplikten ska avskaffas för små bolag med motivet att minska den
ekonomiska börda som uppkommer med revisionsplikten.
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Som nämnts ovan kan EU´s medlemsländer frånta företag från revisionsplikten enligt
fastställda gränsvärden (se tabell 3, s. 9). I väntan på regeringens utredning om
revisionsplikten är det i Sverige oklart vilka gränsvärden som ska fastslås men flertalet förslag
har tillkommit i debatten.

Förslagen presenteras nedan:

• Revisionsutredningen  – 83 miljoner i nettoomsättning, 41,5 miljoner i balansomslutning
och 50 anställda. Alla företag som ligger under mer än ett av gränsvärdena undantas från
revisionsplikt (SOU 2008:32).

• Svenskt Näringsliv - företag med högst 3 miljoner i omsättning ska undantas från krav på
lagstadgad revision (P Thorell, C Norberg, 2005).

• FAR SRS - två miljoner i nettoomsättning, en miljon i balansomslutning och tre anställda.
Företag som överskrider fler än ett av dessa värden två år i rad ska omfattas av
revisionsplikt (D Brännström, B Skough 2007).

• Föreningen Företagarna - 1,9 miljoner i balansomslutning, 3,7 miljoner i nettoomsättning
och 12 anställda. Företag som ligger under ett av följande gränsvärden undantas
revisionsplikt (Balans nr 10 2007).

• ECON - antalet ägare (en-/fåmansbolag) ska vara avgörande för undantag av
revisionsplikt (ECON 2007).

Om Sverige väljer att använda EG´s högsta tillåtna gränsvärden kommer över 95 procent av
alla aktiebolag att undantas från revisionsplikt. Denna siffra ska jämföras med FAR SRS
förslag som innebär att cirka 56 procentav samtliga aktiebolag undantas (D Brännström, B
Skough 2007).

Argument för revisionsplikt

Uttalanden från revisorn i samband med revisionen kan vara till hjälp för intern styrning och
kontroll samt för att upptäcka ekonomiska problem. Revisionsplikten leder till att företagen
kommer i kontakt med en kompetent rådgivare, vilket kanske inte hade varit fallet utan
revisionsplikt (Svanström 2006). Revisionen och därmed revisionsplikten skapar en högre
kvalitet samt ökad tillförlitlighet av den finansiella informationen vilket ger en trygghet till
långivare och aktieägare i deras beslutsfattande (Revision 2006). Det är revisionsberättelsen
som bidrar till förtroendet för intressenterna och en revisionsberättelse som avviker från
standardutformningen kan vara mycket besvärlig för ett företag. Under 2006 inkom det 318
462 årsredovisningar till Bolagsverket, i 13 procent av dessa hade bolagets revisor lämnat
anmärkning i revisionsberättelsen. Undersökningar visar att bolag med få anställda och låg
omsättning är mest benägna att välja bort revision. Samtidigt är det i dessa bolag som
merparten av de avvikande revisionsberättelserna finns vilket vid ett avskaffande av
revisionsplikten ökar risken för väsentliga fel och brister i den finansiella rapporteringen (D
Brännström, B Skough 2007).  Statistik från Storbritannien visar att 93 procent av de
årsredovisningar som fick klagomål var oreviderade. Ett potentiellt problem vid slopandet av
den lagstadgade revisionen kan vara att företag som är i störst behov av revision väljer bort
revisionen av ekonomiska skäl (Svanström 2006).

En av revisionens uppgifter är att förebygga ekonomisk brottslighet och det var ett av de
starkaste motiven till att den lagstadgade revisionsplikten infördes (ECON 2007). Enligt
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Brottsförebygganderådet (BRÅ R2004:4) var det endast 6 procent av de tillfrågade
revisorerna som anmält brott. Dock var det 50 procent av revisorerna som uppgav att de
påtalat anmälningsplikten för en klient i syfte att lägga kraft bakom ett påpekande, vilket
styrker att lagen verkar förebyggande mot ekonomisk brottslighet.

Argument mot revisionsplikt

Nuvarande redovisningsstandarder bygger på internationella standarder som i första hand är
skrivna för stora företag. När dessa standarder tillämpas i revisionen för små företag uppstår
onödigt höga kostnader. Den lagstadgade revisionsplikten utgör en ekonomisk och
administrativ börda för små företag (P Thorell, C Norberg, 2005). Det är dock inte säkert att
små företags totala konsultationskostnader minskar till följd av ett slopande av
revisionsplikten, utan effekten kan bli att dessa får ett ökat behov av externa rådgivare
(ECON 2007).

Förutom kostnaden för revisionsarvodet hos små företag innebär genomförandet av en
revision en tidsåtgång för ledningen. Det krävs personal som kan samtala med revisorerna om
företagets rutiner men också tillhandahålla olika typer av material. Mindre företag har färre
personer som kan sköta den löpande kontakten med revisorn och tvingas därför hantera
revisionen med ett fåtal personer. Därför anger 69 procent av de mindre företagen att det
största motivet till att de skulle välja bort revisionen var tidsbesparingen för företagsledningen
(Svanström 2006).

Avskaffandet av revisionsplikten i England

Den lagstadgade revisionsplikten för samtliga aktiebolag infördes i England redan år 1967
samtidigt som det blev ett krav på offentliggörande av årsredovisningar.  Undantaget från
revisionsplikt för de allra minsta bolagen införde år 1993. Det fanns då en möjlighet för
bolagen att offentliggöra en förenklad revisionsberättelse (complitation report). Den
möjligheten togs bort år 1997 och anledningen var att den ansågs obehövlig. Gränsvärdena för
vilka bolag som ska undantas kravet på revisionsplikt har höjts tre gånger år 1997, år 2000
och år 2004. Gränsen ligger nu på EU´s maximalt tillåtna (se tabell 3, s. 9), publika aktiebolag
och finansiella bolag ska dock alltid revideras.  Innan revisionspliktens avskaffande var det
tillåtet för revisionsbyråer att tillhandahålla bokförings- och redovisningstjänster till en och
samma revisionsklient (P Thorell, C Norberg, 2005).

Flera undersökningar har genomförts för att utvärdera konsekvenserna av en slopad
revisionsplikt i England. En undersökning publicerad innan höjningen av gränsvärdena år
2004,  fann att 58 procent av företagen utnyttjade undantaget från revision medan 42 procent
fortsatte att lämna reviderade årsredovisningar. Vidare konstaterades att det viktigaste skälet
till att utnyttja undantaget från revision var kostnadsbesparingen, cirka 12000 kronor per år
och företag. Det huvudsakliga skälet till att låta bolaget fortsätta med reviderade räkenskaper
var en önskan från företagsledningen eller att det följde företagets policy. De största
intressenterna till reviderade räkenskaper var aktieägare och banker. I studien
framkom det också att revisorn kan bidra till att skapa bättre relationer med intressenter, som
aktieägare och långivare, när det föreligger asymmetrisk information (ibid).
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Revisorernas inställning efter den slopade revisionsplikten förfaller vara splittrad.
Organisationen The Society of Professional Accountans (SPA), som organiserar mindre
revisionsbyråer, uppger att slopandet av revisionsplikten inte medförde negativa konsekvenser
för medlemmarna. SPA menade också att inkomsterna för deras medlemmar ökat trots färre
revisionsuppdrag. Dock var den ledande revisionsorganisationen, The Institute of Chartered
Accountants in England and Wales (ICAEW), motståndare till en höjning av gränsvärdena. I
ett omfattande remissvar till Englands handelsdepartement ansåg ICAEW att underlaget
rörande de potentiella konsekvenserna vid en utebliven revision var otillräckliga för att
motivera en höjning av gränsvärdena. Remissvaret baserades på en omfattande undersökning
bland medlemmarna. En av frågorna var om medlemmarna som arbetat med revision hade
förlorat revisionsarbete och i vilken utsträckning de hade kunnat ersätta bortfallet med annat
arbete (ibid).

Resultaten sammanfattas nedan:

− 55 procent av revisorerna tappade revisionsarbete, för att deras klienter valt möjligheten
till undantag av revisionsplikt.

− Bortfallet var störst i revisionsbyråer med 2-20 anställda (70% rapporterade ett bortfall), i
stora revisionsföretag (38%) och hos revisorer som drev enskild firma (50%).

− De revisorer som rapporterade bortfall av revisionsarbete angav följande konsekvenser; 27
procent av revisorerna ansåg att inkomsterna från nytt arbete översteg bortfallet av
inkomster från revision, 53 procent ansåg att inkomsterna översteg eller motsvarade
bortfallet och 20 procent ansåg att bortfallet endast delvis kompenserades av inkomster
från nytt arbete.

Avskaffandet av revisionsplikten i Danmark

Efter många års debatt avskaffades revisionsplikten för små bolag i Danmark under 2006.
Gränsvärdena för revisionsplikten är relativt låga om jämförelse görs med till exempel
England. Det är bara för så kallade mikroföretag som revisionsplikten försvinner (se tabell 3,
s. 9). De huvudsakliga direktiven för att avskaffa revisionsplikten i Danmark var att minska
den ekonomiska och administrativa bördan för små företag. En rapport från Erhvervs- og
selskabsstyrelsen (2005) hävdade att de totala besparingarna för danska små företag kunde bli
850 miljoner SEK (11000SEK/företag). Rapporten har fått mycket kritik på grund av att
beloppen är baserade på antagandet att alla 75.000 små företag väljer bort revision. De företag
som väljer bort revisionen måste följa en viss procedur. Om företaget vill utnyttja möjligheten
till att välja bort revisionen ska det beslutas på den ordinarie bolagstämman. Varje år måste
företaget i sin årsredovisning bekräfta att företagsledningen har för avsikt att avstå från
revision. Vidare ska  det varje år uppges att företaget befinner sig inom de gränsvärden som
definieras (se tabell 3, s. 9). Små företag ska även i fortsättningen upprätta årsredovisning och
följa samma lagar som tidigare.

Det har gjorts flera undersökningar, både före och efter slopandet av revisionsplikten i
Danmark, för att utvärdera kosekvenserna. En undersökning genomförd år 2006 visade att 70
procent av de berörda företagen tänkte fortsätta med reviderade räkenskaper. Undersökningar
som gjorts efter slopandet fann att endast två procent av företagen hade valt bort revisionen
samtidigt som sju procent övervägde möjligheten. Det framkom även i undersökningen att
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många av företagen valde att fortsätta med revision med hänsyn till olika intressenter
(Aggestam 2007).  I jämförelse med Sverige har Danmark en mindre strikt tolkning av
revisorns oberoende. En dansk revisor får bistå en och samma klient med både
revisionstjänster samt redovisningstjänster. I Danmark har dessa oberoenderegler inte orsakat
några problem utan revisionsskandalerna har inträffat i stora bolag som måste ha revision.
(Balans nr 11 2007).

Strategier vid förändring

Den lagstadgade revisionsplikten har givit godkända och auktoriserade revisorer en
monopolliknande ställning på marknaden för revisionstjänster. Om revisionsplikten slopas
kommer det innebära en stor förändring för den svenska revisionskåren som då måste anpassa
sig till en efterfrågestyrd marknad (Di 2008-02-25).

Strategi i företagssammanhang har betydelsen, konsten att utnyttja företagets resurser i syfte
att uppnå företagets mål, men ordets ursprungliga betydelse kommer från det grekiska ordet
strategos som betyder ”generalkonst” eller ”krigsföring” i stort (Bruzelius 2000).
Strategibegreppet har under tiden utvidgats och har kommit att förknippas med
konkurrensfördelar, företagets position relativt kunder och konkurrenter, samt principer för
resursfördelning (L Bengtsson, PH Skärvad, 2001).

Michel E Porter

Michel E Porter, ledande strategiforskare sedan 1980-talet, menar att företag bör sträva efter
att verka inom affärsområden med god lönsamhetspotential och inom områden där företaget
kan uppnå konkurrensfördelar. Enligt Porter påverkar fem strukturella krafter ett
affärsområdes konkurrensintensitet och därmed dess lönsamhetspotential (Bruzelius 2000).
Porters teori utgår från att branschstrukturen och företagets konkurrensposition bestämmer
företagets resultat. Utifrån en konkurrenskraftsmodell, Five-forcesmodellen utvecklad av
Porter (Figur 1), bestäms konkurrensvillkoren av fem konkurrens-krafter. Dessa krafter utgör
villkor, förutsättningar och begränsningar för ett företags möjligheter att inom branschen
uppnå tillräcklig avkastning på eget kapital (L Bengtsson, PH Skärvad, 2001).

Figur 1. Porters  Five- forcesmodell (Grant 1998, s. 57)
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Konkurrensintensitet mellan befintliga konkurrenter som påverkas av faktorer som
kapacitetssituation och branschens tillväxttakt. Men det kan också vara faktorer som
koncentrationsgrad, övergångskostnader och utträdeskostnader (ibid). När 95 procent av alla
aktiebolag undantas revisionsplikt kan konkurrensintensiteten öka för de kvarvarande
revisionsuppdragen. Revisionsbranschen kommer förmodligen genomgå en förändring och
för att möta förändringen krävs en omställning hos revisionsbyråerna. De små oberoende
revisionsbyråerna är mer flexibla än de större och deras övergångskostnader bör därför vid en
omställning bli mindre.

Leverantörernas förhandlingsstyrka innehåller faktorer som differentiering av insatsvaror,
koncentration, betydelsen av volym för leverantören, integrationsmöjligheter (ibid).

Klienters förhandlingsstyrka avgörs av faktorer som priskänslighet, inköpsvolymer,
byteskostnader, integrationsmöjligheter och informationstillgång (ibid). Vid ett slopande av
revisionsplikten kommer revisionen övergå från att ha varit lagstadgad till att bli frivillig för
de flesta aktiebolag. När revisionen blir efterfrågestyrd är det logiskt att anta att klienternas
förhandlingsstyrka  kommer öka, vilket kan medföra ett prisfall på revisionstjänster.

Hot från substitutprodukter och tjänster som uppstår på grund av det relativa förhållandet
mellan pris och prestanda för nuvarande substitutprodukter, byteskostnader och köparnas
benägenhet att välja substitut (ibid). Den lagstadgade revisionen bygger på ett komplicerat
regelverk och måste utföras på ett bestämt sätt. Det gör att tjänsterna som revisionsbyråerna
erbjuder blir snarlika. Enligt Grant (1998) beror priset som en kund är villig att betala för en
produkt delvis på hur många tillgängliga substitut det finns på marknaden. Om varorna och
tjänsterna inom en bransch är liknande, finns en större möjlighet att kunden väljer något av
substituten.

Hot från potentiella konkurrenters inbrytning beror på vilka inträdeshinder det finns i
branschen. Dessa kan vara stordriftsfördelar, patent, kapitalintensitet, kostnadsfördelar,
produktdiversifiering men också hinder från utomstående krafter, till exempel myndigheter
(Grant 1998). Den lagstadgade revisionen har givit revisorerna en monopolliknande ställning
och om revisionsplikten slopas kan inträdeshindren minska. Det ökar risken för att nya
konkurrenter bryter sig in på  revisionsmarknaden. Detta kan medföra att konkurrensen ökar
på revisionsmarknaden viket i sin tur kan öka klienternas förhandlingsstyrka och ett prisfall
på revisionstjänster.

Igor Ansoff

Enligt Ansoff (1972) är företagsstrategi ett komplext begrepp som omfattar en serie riktlinjer
som definierar företagets produkt- och marknadssituation, lämpliga områden för företagets
tillväxt och utveckling, konkurrensmedel, metoder som går att tillämpa på nya marknader, hur
resurena ska fördelas och användas, företagets styrkefaktorer och dess svaga sidor.

Igor Ansoff, ibland kallad den ”strategiska planeringens fader”  har angivit följande
strategibegrepp (L Bengtsson, PH Skärvad, 2001):
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Produkt/marknadsinriktning

Vilka produkter som företaget erbjuder och vilka marknader som företaget verkar i.
Företagets marknadsinriktning beskrivs som en kombination av företagets produkter och
marknader och är enligt Ansoff ett tydligare och mer precist sätt än att enbart förklara
marknadsinriktningen utifrån vilken bransch företaget befinner sig i (ibid).

Tillväxtstrategi

Anger sätt för företaget att växa i förhållande till nuvarande situation. Ansoff skiljer mellan
tre expansionsalternativ och ett diversifieringsalsternativ (ibid):

Figur 2. Ansoffmatrisen (L Bengtsson, PH Skärvad, 2001, s. 29)

− Marknadspenetration: att växa genom att öka marknadsandelen av nuvarande produkter
på nuvarande marknader (Bruzelius 2000). Här har de små oberoende revisionsbyråerna
möjlighet att öka sina marknadsandelar genom att knyta till sig klienter och uppdrag från
både små och större revisionsbyråer på marknaden.

− Marknadsutveckling: att växa genom att bearbeta nya marknader med nuvarande
produkter (ibid). Om oberoendereglerna förenklas för revisorerna kan nya marknader för
små oberoende revisionsbyråer skapas genom möjligheten att gå in på
redovisningsbyråernas marknad. Genom förenklade oberoenderegler kan
revisionsbyråerna enklare utföra redovisningen i företag de har revisionsuppdrag i, men
även utföra djupare rådgivning till sina klienter. Potentiella marknader kan då vara
redovisningsmarknaden samt marknader för rådgivning.

− Produktutveckling: att växa genom att utveckla nya produkter på nuvarande marknader
(ibid). Efter ett slopandet av revisionsplikten blir revisionen efterfrågestyrd, företagarna
kan själva välja om de vill nyttja en revisor och därmed måste revisorerna sälja in sina
tjänster. Det medför att de små oberoende revisionsbyråerna bör anpassa sina tjänster till
den specifika klienten. Klienterna efterfrågar då möjligtvis inte hela paketet med revision
utan specifika tjänster.

− Diversifiering: att företaget lämnar nuvarande verksamhet för att satsa på nya produkter
och nya marknader (L Bengtsson, PH Skärvad, 2001). Det är inte troligt att de små
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oberoende revisionsbyråerna vid en slopad revisionsplikt helt överger sin nuvarande
verksamhet. Detta på grund av att deras kompetensområde även i framtiden antagligen
kommer efterfrågas. Däremot kan deras verksamhet komma att förändras.

Konkurrensfördelar

Företagets kombination av produkter och marknader som ger en stark position mot
konkurrenterna. Exempel på konkurrensfördelar kan vara; kontroll över en råvara, hög
produktionseffektivitet, hög utvecklings- och innovationsförmåga och förmåga att penetrera
marknader (L Bengtsson, PH Skärvad, 2001). Små oberoende revisionsbyråer kan skapa
konkurrensfördelar genom en personligare relation och ett högre förtroende till sina klienter
gentemot de större revisionsbyråerna. Ytterligare ett sätt att konkurrera är genom
priskonkurrens.
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Metod

I metodkapitlet beskrivs tillvägagångssättet vid genomförandet av studien. Vidare behandlas
studiens intervjuer, urval och kvalitet. Metodkapitlet avslutas med metod för analys.

Val av metod

Avsikten med studien är att genom diskussion och intervjuer skapa en uppfattning om hur
små oberoende revisionsbyråer upplever och hanterar ett eventuellt slopande av
revisionsplikten. Den kvalitativa metoden kännetecknas av icke numeriska egenskaper och är
inte ute efter kvantifiering utan handlar om hur människor upplever och förstår sig själva och
sin omgivning (Hartman 2004). Huvudsyftet är alltså inte att mäta utan att finna specifika
fenomen, faktorer eller egenskaper som skiljer sig från andra, (Stenbacka 2001). Den
kvalitativa metoden passar studien bäst då författarna inte enbart vill undersöka ”vad”
revisionsbyråerna har vidtagit för åtgärder utan även ”hur” de har gått till väga och ”varför”.
Detta skulle vara svårt att mäta kvantitativt, då den kvantitativa metoden är ute efter
kvantifiering och försöker besvara frågorna ”hur mycket” och ”hur många” (Jacobsen 2002).
Den kvalitativa metoden ger oss även möjligheten att ställa följdfrågor.

Induktiv och deduktiv ansats

Det finns enligt Jacobsen (2002) olika tillvägagångssätt för att få grepp om verkligheten. En
induktiv ansats innebär att forskaren går från empiri till teori. Utan förväntningar samlas
relevant information in och utifrån empirin formuleras sedan teorierna. Den deduktiva
ansatsen är rena motsatsen och innebär att forskaren går från teori till empiri. Först skaffar sig
forskaren genom teorin förväntningar för att sedan insamla empiri och se om förväntningarna
stämmer överens med verkligheten. Kritiken mot en deduktiv ansats är att författaren enbart
söker efter den information som han/hon finner relevant och som ger stöd åt de förväntningar
som tidigare skapats.

I studien används en deduktiv ansats. Utifrån teorin har författarna skaffat sig förväntningar,
om hur små oberoende revisionsbyråer hanterar en slopad revisionsplikt, för att sedan samla
in och jämföra förväntningarna med empirin.

Litteraturstudie

För att få kunskap om studiens ämnesområde inleddes en omfattande litteraturgenomgång.
Artiklar har sökts via databaser som FAR komplett, affärsdata, emerald och svensk artikelsök.
Nyckelord vid genomförda sökningar har varit revisionsplikt, slopad revisionsplikt, revision,
revisionsbyråer, mindre/små revisionsbyråer, strategisk förändring och strategiska beslut.
Även branschorganisationer som FAR SRS och Svenskt Näringslivs hemsidor har nyttjats
samt delbetänkanden som rapporterats av riksdagens tillsatta utredning ”Utredningen om
revisorer och revision”.
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Den tidigare forskningen om hur små oberoende revisionsbyråer kan tänkas hantera och
påverkas av en slopad revisionsplikt i Sverige har varit begränsad. Även studier från utlandet
där slopandet av revisionsplikten redan genomförts har främst behandlat revisionsbranschen
generellt.  En stor del av studiens teori behandlar därför hur revisionsbranschen i stort kan
tänkas hantera och påverkas av en slopad revisionsplikt.

Pilotstudie

En pilotstudie kan tillföra en studie ett mervärde både vad gäller tillvägagångssättet vid
insamlandet och det empiriska innehållet. Den kan även bidra till bättre och mer relevanta
frågor (Yin 2003). Innan intervjuerna ägde rum genomfördes en pilotstudie där intervjuguiden
diskuterades med en auktoriserad revisor i Linköping. Detta för att säkerställa att
intervjuguiden innehåller de frågor som är väsentliga för studien. Författarna ville även
försäkra sig om att frågorna är korrekt formulerade och att de ger svar på det som studien
avser undersöka. Efter utförd pilotstudie gjordes de ändringar som diskuterats fram, bland
annat tillfördes ytterligare frågor och ordningsföljden för frågorna ändrades.

Populationen i Linköping

I Linköping arbetar 64 kvalificerade revisorer, vilket innebär att de antingen är godkända eller
auktoriserade. Revisorerna är fördelade på 18 revisionsbyråer varav 11 faller inom ramen för
vår definition av små oberoende revisionsbyråer. Det finns 3.566 aktiva registrerade
aktiebolag i Linköping (affärsdata.se).

Urval

Studien inriktar sig på små oberoende revisionsbyråer lokaliserade i Linköpingsområdet.
Anledningen till valet av revisionsmarknaden i Linköping är att författarna har kunskap om
den och dess aktörer. Definitionen på små oberoende revisionsbyråer är i studien EU:s
definition på mikroföretag, alltså byråer med 1-9 anställda. Definitionen valdes för att det
framförallt är dessa byråer som är inriktade mot revisionsuppdrag till små företag. Vid ett
eventuellt slopande av revisionsplikten är det de små företagen som frivilligt kan välja bort
revisionen och därför kommer de små oberoende revisionsbyråerna troligtvis drabbas hårdast.
Vidare borde de små oberoende revisionsbyråerna ha svårare att möta en slopad revisionsplikt
då de antagligen har mindre resurser och inte är lika breda i sitt utbud av tjänster som de
större revisionsbyråerna. Inom den valda definitionen ska det arbeta minst två personer på de
revisionsbyråerna som intervjuerna genomförs på. Detta för att ägaren av en revisionsbyrå
med anställda har ett personalansvar och antagligen kommer påverkas mer vid ett slopande av
revisionsplikten. Det borde även medföra att de är mer insatta i debatten om revisionspliktens
avskaffande som i dagsläget förs i media.  För att försäkra oss om att revisionsbyråerna som
undersöks är seriösa skall de vara medlemmar i branschorganisationen  FAR SRS. Studien
kommer inte enbart fokusera på revisionsbyråer med revisions- och redovisningsuppdrag utan
tanken är att en enbart ska tillhandahålla revisionstjänster, detta för att de borde drabbas
hårdast då de riskerar att förlora sin enda inkomstkälla.
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Val av företag och respondent

För att hitta lämpliga intervjupersoner användes databasen affärsdata. Med hjälp av sökningar
i databasen framkom lämpliga revisionsbyråer som passade in på studiens valda definition.
Sökningen specificerades genom att begränsa antalet anställda till 1-9 samtidigt som SNI
koden 69202 för revision användes vilket medför att sökningen endast visade registrerade
revisionsbyråer, sökningen begränsades även till Linköping. Revisionsbyråer med endast en
anställd valdes bort samt de byråer som ej längre var aktiva. Efter sållningen återstod 9
stycken potentiella revisionsbyråer.

Intervjuer

Avsikt var att studien skulle omfatta 4-6 intervjuer. Men då revisorerna kontaktades mitt
under bokslutsperioden var det svårt att få tag på intervjupersoner som hade tid och ville ställa
upp. Efter kontakt med alla revisionsbyråer som passade in på studiens valda definition
resulterade det i tre intervjuer. Intervjuerna genomfördes med ledningen/ägarna på
revisionsbyråerna och de var alla auktoriserade eller godkända revisorer. Detta för att
säkerställa att de var erfarna och kunniga inom sina arbetsområden.

Intervjuerna genomfördes på respektive revisionsbyrå då det är en miljö som
intervjupersonerna är välbekanta med. Båda författarna var närvarande vid samtliga intervjuer
och respondenterna intervjuades enskilt. För att säkerställa att väsentlig information inte
förbisågs framfördes ett önskemål om att få spela in intervjuerna vilket alla intervjupersoner
godtog.

För att få bra empiriskt material är det viktigt att i förväg konstruera en väl genomtänkt
intervjuguide. Insamlandet av empirin genomfördes med öppna intervjuer som kännetecknas
av att intervjun förs som en vanlig dialog (Jacobssen 2002). För studien passar den öppna
intervjun bäst då relativt få intervjuer kommer genomföras samtidigt som den ger möjligheten
till att ställa följdfrågor. Vid genomförda intervjuer användes en intervjuguide som bestod av
öppna frågor. Anledningen var att intervjupersonerna skulle ge så uttömmande svar som
möjligt. För att underlätta detta konstruerades i förväg förslag till följdfrågor, med hjälp av
dessa kunde författarna även lättare leda in intervjupersonen på de områden som var extra
väsentliga för studien.

Som tidigare nämnts utfördes intervjuerna i Linköping, dessa genomfördes därför av praktiska
skäl inom ett kort tidsintervall. För att minimera risken med följdfel sammanställdes empirin
direkt efter utförd intervju, detta för att eventuella fel skulle kunna undvikas till
nästkommande intervju.

En av intervjupersonerna var mer insatt i studiens problemområde. Detta ses i studien som
något positivt då de skillnader som finns inom revisionsbranschen och dess aktörer tydligare
kan speglas. Det är möjligt att en fjärde eller femte intervju skulle ge ett mervärde men på
grund av svårigheten att få tag på intervjupersoner samt tidsbristen var det inte möjligt.
Viktigt att poängtera är att det endast fanns 9 revisionsbyråer i Linköping som passade in på
studiens definition av små oberoende revisionsbyråer och författarna anser därför att tre
intervjuer utgör en väsentlig del av populationen i Linköping. Därtill skall tilläggas att
samtliga 9 revisionsbyråer verksamma i Linköping kontaktades.
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Metod för analys

Analysavsnittet är indelat i tre huvudrubriker, Förberedelser och hantering, Hot samt
Möjligheter. Detta för att läsaren lätt ska kunna koppla analysen till studiens
problemformulering och syften. Vidare medför det en tydlig övergång till slutsatserna.

Kvale (1997) delar in tolkningen av empirimaterialet i tre olika delar, första steget är att
strukturera intervjumaterialet inför analysen. Det andra steget är kartläggning av materialet
så att det blir tillgängligt för analys. Det görs genom att eliminera överflödigt material som
upprepningar samt information som ej är kopplat till studiens problemområde. Det sista steget
är själva analysarbetet, där utvecklas innebörden i intervjun och den intervjuades egna
uppfattningar vilket ger forskaren nya perspektiv.

1. Direkt efter utförd intervju lyssnades materialet gemensamt igenom och intervjuerna
skrevs in på datorn. Efteråt strukturerades materialet upp efter respektive fråga för att
sedan kategorisera in det i större delområden.

2. Efter första steget var intervjumaterialet väldigt omfattande. Därför kortades materialet
ner och information som inte var relevant för studiens problemformulering och syfte togs
bort. Därefter skapades en sammanfattning av den viktigaste informationen från varje
enskild intervjuperson.

3. I det sista steget tolkades intervjupersonernas svar och deras uppfattningar klarlagdes för
att ge en djupare förståelse. Här hade författarna stor nytta av den sammanfattning som
tidigare skapats.

Studiens kvalitet

Stenbacka (2001) ställer sig kritisk till de klassiska definitionerna av kvalitetsmåtten validitet
och generaliserbarhet vid kvalitativa undersökningar. Begreppet reliabilitet saknar enligt
Stenbacka relevans i kvalitativa undersökningar.

Enligt Stenbacka (2001) är den klassiska definitionen på hög generaliserbarhet för en
undersökning att resultatet ska spegla hela populationen. I en kvalitativ undersökning är
istället analytisk generalisering av betydelse vilket uppnås genom ett strategiskt urval av
intervjupersoner.

Validitet innebär enligt Jacobsen (2002) att undersökningen mäter det den önskar att mäta.
Stenbacka (2001) anser däremot att en kvalitativ undersökning inte är ute efter att mäta
någonting och därför är den klassiska definitionen på validitet ej användbar. I en kvalitativ
undersökning uppnås istället validitet genom ett korrekt urval av intervjupersoner som tillåts
uttrycka sig fritt. Det är även viktigt att intervjupersonerna har kunskap om och är en del av
problemområdet som undersöks.

De revisorer som intervjuats har alla varit auktoriserade eller godkända och deras
revisionsbyråer är medlemmar i branschorganisationen FAR SRS. Samtliga intervjuer har
genomförts med ägarna/ledarna på de små oberoende revisionsbyråerna vilket medför att de
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är beslutsfattare vid förändringar. De torde därför vara tillräckligt erfarna och besitta den
kunskap som är relevant för studien. Samtidigt borde de i allra högsta grad vara en del av
problemområdet då de förmodligen kommer påverkas av en slopad revisionsplikt. Vidare har
intervjupersonerna tillåtits tala fritt som en följd av den öppna intervjuguiden. Därmed borde
de på ett tillfredställande och uttömmande vis kunna svara på de frågor som ställs.
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Empiri

I kapitlet presenteras en sammanställning av studiens genomförda intervjuer var för sig och
avslutats  med en sammanfattning av empirimaterialet. Dessa utgör sedan underlaget för
studiens analys och slutsatser.

Andersson (fingerat namn)

Små oberoende revisionsbyråer och dess klienter

Jag har arbetat som revisor i totalt sex år och blev godkänd revisor för tre år sedan. Det var i
samband med godkännandet som jag och min far startade denna revisionsbyrå. Tidigare
arbetade jag på Öhrlings Price WaterhouseCoopers i Stockholm under två års tid som
revisorsassistent. Skillnaderna mellan att arbeta på en liten byrå jämfört med en stor
revisionsbyrå tycker jag inte är särskilt stora, möjligtvis är det mindre barriärer i små byråer
och vi får en närmare kontakt med våra klienter.

Vi har nyligen rekryterat en ny medarbetare, en redovisningsekonom, som arbetar med
redovisningen åt våra klienter. På vår revisionsbyrå arbetar i nuläget alltså tre personer, två
revisorer, en auktoriserad och jag som godkänd revisor samt en redovisningsekonom.
Kundstocken består i första hand av små och medelstora företag i Östergötland, ett tvärsnitt
av det som finns och erbjuds på marknaden i Linköpingsområdet. De flesta av våra klienter är
lokaliserade i Linköping, men vi har även ett fåtal klienter utanför Östergötland.

De tjänster som vår revisionsbyrå erbjuder är främst revisionstjänster, vilka också utgör den
största andelen av våra uppdrag, men i och med nyanställningen av redovisningsassistenten
kan vi nu även erbjuda redovisningstjänster. Det medför en ny marknad för oss då vi kan
utföra kombiuppdrag, utan att det uppstår jävs- och oberoendeproblematik samtidigt som vi
kan erbjuda renodlade redovisningstjänster till nya klienter.

När det gäller relationen till våra klienter innebär ofta revisionsuppdrag långvariga relationer.
Det tar ofta långt tid att knyta till sig nya klienter men när man väl har fått dem är de svåra att
bli av med. Självklart tror jag att revisionsplikten har påverkat att det uppstår långa relationer
i revisionsuppdrag, vilket i sin tur leder till ett högt förtroende för oss revisorer och att en nära
relationen till klienterna skapas. Jag försöker skapa ett mervärde inom alla arbetsområden
men jag tror att klienterna främst uppskattar bollplanksrollen, att vi fungerar som ett stöd och
bistår med efterfrågad rådgivning och feedback löpande vilket även skapar bättre och närmare
kontakt med klienten.

Slopad revisionsplikt

Spontant tycker jag att det är en dålig idé att avskaffa den lagstadgade revisionsplikten.
Revisorskåren har varit duktig på att arbeta fram arbetssätt som motverkar omedvetna fel hos
småföretagare och ett slopande ökar risken för dessa typer av fel. Det är lätt att sådana fel
uppstår hos småföretagare då deras ekonomiska kunskaper är begränsade och regelverket är
komplext, speciellt vid utdelningar och fusioner. I enskilda firmor finns inget krav på
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reviderade räkenskaper och där är ambitionsnivån en annan men det kan även bero på andra
faktorer.

Det känns som att revisorer skapar samhällsekonomisk nytta, först har vi varit tvungna att
dokumentera onödigt mycket sen helt plötsligt om plikten avskaffas kommer vi inte behöva
dokumentera någonting alls. Har vi då bidragit med någon nytta? Dessa tankar har jag
funderat på under den nuvarande debatten.

I samband med ett avskaffande av revisionsplikten kommer det att uppstå direkta hot som till
exempel att den initiala kontakten som vi innan fått gratis försvinner. Men samtidigt skapas
det möjligeter om oberoendeproblematiken försvinner vilket skulle vara fantastiskt skönt. Nu
måste jag dokumentera väldigt noga och redogöra för att ingen jävssituation föreligger, särkilt
innan jag tar till mig ett nytt uppdrag, denna dokumentation skulle upphöra efter ett
avskaffande. När oberoendeproblematiken försvinner skapar det också en ny möjlighet för oss
då vi kan ta in och jobba mer med kombiuppdrag.

En slopad revisionsplikt kommer troligtvis att påverka oss mycket, vi missar den initiala
kontakten och vi måste utveckla nya tjänster och erbjudanden till våra klienter. En ren
revision i små bolag utgörs främst av en underskrift från vår sida och uppskattas inte hos våra
klienter, med all rätt kanske när de ser fakturan. Däremot fyller revisionen en
samhällsekonomisk nytta och minskar transaktionskostnaderna när alla parter vet att
räkenskaperna är granskade. Jag tror att vi kommer förlora en del uppdrag, främst då det är en
duktig redovisningsbyrå som sköter bokföringen till vår klient men även när det är långa
avstånd mellan oss och klienten eller där kontakten är liten och det enda vi egentligen gör är
att skriva under årsredovisningen.  Många småföretagare ser enbart revisorernas arbete som
en kontrollfunktion, de ser inte fördelarna, kanske på grund av att deras ekonomiska
kompetens är bristfällig. Det är enklare för en klient med hög ekonomisk kunskap att förstå
vad vi gör och de upplever därför en högre nytta med revisionen. Revisorer är också lite
dåliga på att informera sina klienter om vad det är de egentligen gör vid en revision.

Fördelen med revisionsplikten är att revisorerna oljar hela affärsvärlden och minskar
transaktionskostnaderna i samhället genom att granska och se till att företagens räkenskaper är
hyfsat korrekta, detta gör att intressenterna kan lita på den ekonomiska informationen. Vid ett
slopande av revisionsplikten kommer staten, främst skatteverket, istället tvingas göra en
utökad kontroll av de små och medelstora företagens ekonomiska information. Jag tror därför
det blir svårt att se att en slopad revisionsplikt skulle medföra så stora kostnadsbesparingar för
företagen och samhället som utredarna påstår. Revisorernas arbete är idag effektivt i
synnerhet på grund av de långvariga relationerna vilket medför att vi har mycket av våra
klienters ekonomi i huvudet. Om banken efter slopandet av revisionsplikten kräver reviderade
räkenskaper vid kreditgivning och företaget avstått från revision innan kommer en
punktgranskning ta mycket längre tid och därmed bli dyrare. Alla banktjänstemän jag talat
med säger att de inte kommer lämna krediter utan reviderade bokslut då de på egen hand inte
besitter kompetensen att utföra en kvalificerad granskning av räkenskaperna. Jag tror även att
andra intressenter kan komma att kräva reviderade räkenskaper, speciellt vid större affärer och
transaktioner.

En viktig förberedelse för oss har varit att sätta sig in i hur de nya reglerna kan komma att
utformas samt att följa med i den mediala debatten om revisionspliktens avskaffande. Vi har
även som tidigare nämnts anställt en redovisningsassistent, vilket gör det möjligt för oss att
utöka byråns utbud av tjänster och erbjuda redovisningstjänster. Jag tror att revisorer och
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revisionsbyråer tänker på ett liknande sätt inför revisionspliktens avskaffande och många
revisionsbyråer har bytt namn från Revision AB till Revision och Redovisning AB. Detta
tyder på att revisionsbyråerna vill framhäva att de även erbjuder redovisningstjänster. Det är
särskilt viktigt nu när gränsvärdena för de företag som ska innefattas av revisionsplikt
kommer att sättas relativt högt. Jag tror därför att det blir svårt att rikta in sig mot
revisionsuppdrag som ligger över dessa gränsvärden och därför kommer vår inriktning även i
fortsättningen att vara mot mindre och medelstora företag men med ett ökat utbud av tjänster.

För att kunna kompensera för eventuella bortfall i våra revisionsuppdrag måste vi erbjuda nya
och fler tjänster; mer inriktning mot redovisningstjänster, årsredovisning och deklaration men
också rådgivning. Det finns en marknad för ekonomisk rådgivning till företag då regelverket
är väldigt komplext, därför blir det svårt för företagarna att själva överblicka reglerna. Nu när
revisionsplikten har diskuterats mycket i media tror jag att företagarna blivit mer medvetna
om vad revision är och vad vi kan bidra med. En annan tjänst skulle kunna vara att åka ut till
en klient och arbeta med löpande bokföring och reskontra på plats.

Vi kan även behöva inrikta oss på nya kunder, men jag tror och hoppas att de flesta av våra
kunder vill stanna kvar hos oss. I företag där det finns ett spritt ägande kommer revisionen
även i framtiden att vara viktig då parterna måste kunna kontrollera varandra, sådana företag
tror jag även i fortsättningen vill behålla revisionen.  Är det däremot bara en ägare finns inte
samma ägarintresse i att ha revision och där finns en större risk för bortfall.

En annan effekt av revisionspliktens avskaffande är att det kommer skapas nya aktörer på
marknaden men också nya tjänster och därmed nya möjligheter. Revisionsbyråerna kommer
att bli mer nischade, inriktningen blir smalare och djupare inom vissa specifika områden.

Våra konkurrenter är framförallt andra redovisnings- och revisionsbyråer och jag tror
konkurrensen från redovisningsbyråerna kan komma att öka eftersom de vill utföra det jobbet
vi gör idag. Ett slopande av revisionsplikten kan även medföra ett prisfall på revisionstjänster,
i synnerhet vid renodlad revision till ett litet bolag. Framförallt måste vi konkurrera med ett
lägre pris gentemot de större revisionsbyråerna som ofta ligger högre i pris än de små
revisionsbyråerna. Mindre revisionsbyråer har en närmare kontakt med sina klienter och det
goda ryktet är väldigt viktigt för oss i konkurrensen mot de större byråerna, kanske än
viktigare efter ett slopande av revisionsplikten.
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Bengtsson (fingerat namn)

Små oberoende revisionsbyråer och dess klienter

Jag började min karriär som redovisningsassistent vilket jag arbetade som i fyra år.
Auktoriserad revisor blev jag 1989. Först jobbade jag på Öhrlings Reveko i fem år, där
arbetade jag det första året med redovisning för att de sista fyra åren arbeta med revision. Jag
är ensam revisor på byrån men utöver mig finns en redovisningsassistent som arbetar med den
löpande bokföringen till mina klienter. Jag har även ett samarbete med en annan revisionsbyrå
bestående av ytterligare en revisor och två redovisare. Min kundgrupp består framförallt utav
små och medelstora företag vilket är naturligt då små klienter oftast vill ha en liten
revisionsbyrå. Mina klienter är till största delen lokaliserade i och kring Linköping men jag
har ett antal kunder runt om i Östergötland.

Vi arbetar inte så mycket med rena revisionsuppdrag utan vi utför mest kombiuppdrag.
Redovisningsassistenten utför grundbokföringen och framställer årsredovisningen medan jag
utför revisionsarbetet. Jag får inte själv utföra grundbokföringen i de företag där jag är vald
revisor på grund av jävsreglerna.

Vi har väldigt långvariga relationer med våra klienter och rent generellt tror jag att relationen
mellan revisor och klient oftast är långvarig. Det beror antagligen främst på den personliga
kemin som uppstår mellan parterna. Jag förstår dock inte varför en del klienter inte byter
revisor. Framförallt tycker våra klienter att vi ger ett värde i den löpande konsultationen vi
revisorer bidrar med. Sen är det även en trygghet för klienterna att vi granskar deras
räkenskaper så att de inte får några problem med myndigheterna.

Slopad revisionsplikt

Jag tycker att det är ganska bra att revisionsplikten eventuellt slopas. Det är inte rimligt att jag
ska utföra samma revision och dokumentation på stora som små bolag. Att däremot gå från en
väldigt omfattande dokumentation till ingen alls tycker jag är fel, det borde istället vara ett
mellanting. Antingen bör det utvecklas en enklare revision eller en ny associationsform.
Debatten om ett slopande av revisionsplikten medför att revisorer nu kan känna att de inte har
bidragit med så mycket nytta till samhället.

Jag tror att en slopad revisionsplikt kommer påverka mig och min byrå, det finns en stor risk
för att jag tappar uppdrag. Det är svårt att säga om relationen mellan revisor och klient
kommer ändras vid ett slopande av revisionsplikten. Jag tror i sådana fall inte att det är
kostnaden för revisionen som efter ett slopande av revisionsplikten har störst inverkan på om
klienterna skulle välja bort revisorn. Det blir antagligen oss revisorer företagarna frågor
angående om de bör behålla revisionen eller inte. Är det då ett litet företag med ett fåtal
anställda, bra rutiner och som också går bra finns det inte så mycket som talar för att de ska
behålla revisionen. Men de ska ju ändå ha årsredovisningen kvar så där finns det fortfarande
arbete för oss. De stora revisionsbyråerna koncentrerar sig alltmer på redovisningsuppdrag,
och på den marknaden kommer konkurrensen att bli mycket hårdare.
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Efter ett slopande av revisionsplikten ser jag en möjlighet i företag med 15-20 anställda som
har en ekonomiansvarig som de kanske inte behöver och där jag istället kan utföra hans
arbetsuppgift. Jag funderar även på att ta in större redovisningsuppdrag men det är svårt att
säga hur ett slopande av revisionsplikten kommer att påverka prisbilden på
redovisningsmarknaden. Ytterligare en möjlighet för mig är att säga upp min auktorisation för
att på det viset kunna erbjuda fler och nya tjänster till företagen utan att det uppstår
jävssituationer. Jag hoppas att jag även i fortsättning kan utföra samma konsultationsinsatser
som idag.

Jag tror att min byrå kommer att förlora många uppdrag när revisionsplikten försvinner och
jag funderar därför på att sälja in större uppdrag. Det kan även hända att priset på
redovisningsuppdragen sjunker.

För samhället innebär revisionsplikten att det skapas bättre och säkrare ekonomisk
information. Jag tror att företagens intressenter gärna ser att företaget har reviderade
räkenskaper. Våra klienter efterfrågar inte revision, utan de efterfrågar någon som sköter
räkenskaperna så att de inte får problem med myndigheterna. De söker inte heller hjälp med
styrningen av företaget utan vi fungerar lite som ett stöd och som en allmän rådgivare till
klienterna.

Om revisionsplikten slopas blir det istället kunden som efterfrågar revisorn och det kan
påverka relationen till revisorn. Ett slopande av revisionsplikten kommer att innebära att vi
revisorer får utföra punktgranskning på ett företag om till exempel banken, företaget vill ha
krediter av, kräver reviderade räkenskaper. Det kommer att bli svårt för oss revisorer att
utföra sådana punktgranskningar då det innebär att vi enbart går in och reviderar ett företags
räkenskaper ett visst specifikt år. Jag tror det kan bli aktuellt med någon form av review eller
assurance. Jag tror också att redovisningsekonomerna får en större roll vid ett slopande av
revisionsplikten då de får en möjlighet att utöka sina tjänster. En slopad revisionsplikt
kommer antagligen att medföra kostnadsbesparingar för en del aktörer på marknaden främst
hos företagarna.

Jag har egentligen inte gjort några förberedelser inför ett slopande av revisionsplikten. Jag kan
tänka mig att arbeta mer mot redovisning och konsultation. Vid eventuella bortfall av uppdrag
skulle jag kunna inrikta mig mer mot frågor inom styrning av företag, den efterfrågan
kommer inte att minska. Det gäller att vårda sina kunder och sälja in mer
styrningskonsultation. Jag tror att revisorerna kommer få agera mer som säljare,
marknadsföringsmässigt har vi tidigare fått allt gratis och det försvinner med revisionsplikten.

Jag har inga direkta funderingar på att utveckla mitt tjänsteutbud. I dagsläget blir inte
resultatet av revisionen återkopplat  till den specifika kunden i så stor utsträckning, där skulle
vi kunna utveckla revisionen till att bli mer kundspecifik. Återkoppla mer vad vi revisorer
tycker är bra eller dåligt till kunden, mer personlig återkoppling till företaget. Det finns mer
att ge till kunderna och som revisor skummar man väldigt mycket. Jag har inte planerat för att
gå in på nya marknader utan jag väntar och ser vad som händer.

Det är troligt att ett slopande av revisionsplikten medför ett prisfall i revisionen, sen är frågan
hur mycket vi kan gå ner i pris, men det är troligt med ett initialt prisfall. Sen är inte
klienterna speciellt prismedvetna utan en del revisorer kan ta ut hiskliga priser, men det är
bara att tacka och ta emot. Det är dock framförallt med priset vi kan konkurrera mot de större
byråerna.
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Jag väntar och ser, hur en slopad revisionsplikt kommer påverka min revisionsbyrå, vi är en
liten byrå så vi kan anpassa oss fort.

Carlsson (fingerat namn)

Små oberoende revisionsbyråer och dess klienter

Jag blev auktoriserad revisor år 1986 i Linköping under min arbetstid på Öhrlings Reveko, nu
Öhrlings Price WaterhouseCoopers. Innan hade jag arbetat som revisorsassistent på Ranby
Björklund under ett par år. Jag slutade på Öhrlings år 1992 för att starta min egen
revisionsbyrå som jag under det första året drev själv för att sedan anställa två medarbetare.
På revisionsbyrån idag arbetar alltså tre personer, samtliga arbetar med revision men en utav
oss jobbar i större utsträckning mot bokslut och årsredovisningar.

Revisionsbyrån arbetar mot små och medelstora bolag med en omsättning mellan 1-130
miljoner, jag skulle gissa att snittet ligger på runt 15-20 miljoner. Klienterna är till största del
konsultföretag och utvecklingsföretag men en del är även verkstadsföretag. Nästan alla våra
klienter är lokaliserade i Linköpingsområdet men vi har också uppdrag på annan ort, det är då
oftast klienter som har flyttat och valt att ha kvar oss.

Utbudet av tjänster vi erbjuder är allt förutom grundbokföring, vi erbjuder alltså inga
bokföringstjänster, framförallt beror det på att det är för låga tariffer på den marknaden.
Grundbokföringen försöker vi istället få våra klienter att utföra och på vägen erbjuder vi mer
kvalificerade tjänster och rådgivning som bokslut, årsredovisning, skatteplanering,
deklarationer, företagsvärderingar, produktkalkylering och investeringskalkyler. Alla klienter
har naturligtvis inte kunskap nog att utföra den löpande bokföringen på egen hand, men vi
försöker bland annat genom att erbjuda utbildning få de flesta att försöka själva även om en
del tar hjälp från redovisningsbyråer. Jag tror att klienterna upplever rådgivningen som mer
konkret och mer värdefull. Jag tycker att kvalitetssäkringen som en revision ger är väldigt
värdefull för klienten i de flesta fall, men den är svårare att ta på, svårare att förstå.
Rådgivningen ger ett resultat på en gång och därför uppfattar klienten den som mer värdefull.
Men det kan bero på oss revisorer som kan ha vara dåliga på att informera klienterna om vad
revision egentligen är och vilken nytta de kan ha av den.

Vi har väldigt långvariga relationer med våra klienter och det är sällan vi tappar
revisionsuppdrag. Jag tror till största del att det har med personkemin att göra. Passar
personkemin mellan klienten och revisorn behålls revisorn, det är därför viktigt att företagen
hittar en revisor som de kan vara öppna emot och diskutera sina problem med. Har jag väl lärt
mig historiken, de vet att jag kan deras företag och dess siffror byter de inte gärna revisor.
Många av våra klienter ser oss som en ersättning till en ekonomiansvarig. Jag tror inte att de
avstår från att ta kontakt med oss på grund av att de inte vet vad vi kan bidra med och det tror
jag beror på personkemin. De måste våga öppna sig och dela med sig av deras problem och
kan de inte det bör de byta revisor. Det blir effektivt att ha kvar samma revisor som varit med
under utvecklingen, både i lågkonjunktur och högkonjunktur.
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Vi har en löpande kontakt med klienterna, främst när de efterfrågar oss, och i samband med
årsbokslut och slutgenomgång. Jag har mer frekvent kontakt med större klienter, men en till
två gånger per år tar vi kontakt med alla klienter.

Slopad revisionsplikt

Jag tycker i huvudsak att det är bra att ta bort revisionsplikten. Det finns flera själ till det,
revisorer har alltid varit dåliga på att informera om nyttan med revision, vilket är
kvalitetssäkring av ekonomisk information och den kommer alltid att behövas. Revision är en
sak och revisionsplikten en annan. Jag är själv företagare och tycker inte att någon annan ska
bestämma över vilka kostnader och tjänster som jag måste köpa till mitt företag. På en
ideologisk grund tycker jag att det är rätt att ta bort revisionsplikten.

När revisionsplikten försvinner blir det ännu viktigare för oss att utbilda våra klienter att
utföra grundbokföringen, tidigare kunde vi rekommendera en redovisningskonsult men det
har vi slutat med då risken finns att vi förlorar hela uppdraget. Detta är ett sätt att hålla kvar
klienterna hos oss. När redovisningskonsulterna får problem med räkenskaperna hos en av
våra klienter kontaktar de oss revisorer för att få hjälp då vi är mer kvalificerade. Vi lägger
ner tid och arbete, svarar sedan redovisningskonsulten som i sin tur hjälper klienten. Klienten
får uppfattningen om att det är redovisningskonsulten som löst problemet när det egentligen
är vi. Numera skickar jag alltid lösningen till klienten och en kopia till redovisningskonsulten,
helt enkelt för att mina klienter ska veta vad jag gör och bidrar med, ett sätt att minska
förväntningsgapet. Många företagare tror att deras redovisningskonsulter har arbetat fram det
mesta och så kommer bara vi revisorer och gnäller och ställer krav, men det håller vi på att
ändra.

Att debattera revisionsplikten utifrån att företagen kommer få kostnadsbesparingar tycker jag
är fel, det blir ingen besparingseffekt. Utredningen om revisionspliktens avskaffande
konstaterar att det inte finns ett behov av ökade anslag till skattemyndigheten och
ekobrottsmyndigheten samtidigt som de säger att skatteverket måste öka sina resurser för att
garantera en kontroll så att skattebasen inte eroderas. Resonemanget gör att argumenten om
kostnadsbesparingar för företagen faller då kostnaderna omfördelas från företagen till staten
och i slutändan till skattebetalarna. För samhället kan det till och med bli mer kostsamt om
företagen slarvar med att hålla sig till regelverken. Jag tror även att det kan bli mer kostsamt
för företagarna om de till exempel går till banken utan kvalitetssäkrad ekonomisk information
då banken kanske kräver bättre säkerheter, högre ränta eller snabbare återbetalning.
Alternativet för företagen är att de beställer en revision för ett visst ändamål men då blir den
dyrare än den revisionen vi har idag som samtidigt täcker fler ändamål och syften. Det som
gör revisionen billig är kontinuiteten år efter år, att revisorn har historiken i huvudet. Utan en
lagstadgad revisionsplikt kommer företagen ändå behöva visa upp kvalitetssäkrad ekonomisk
information för sina intressenter och sin omvärld. Sen är frågan om hur informationen ska se
ut och i vilken form den ska presenteras.

När revisionsplikten försvinner får revisorskåren möjligheten att själva utforma och forma
produkter till marknaden. Jag har pratat med alla mina klienter om revisionspliktens
avskaffande sen i augusti förra året och jag har aldrig fått så många argument för revision som
under det sista halvåret. När jag tidigare pratat med klienterna om nyttan med revision har de
bara skakat på huvudet och sagt att de måste ha revisionen för att det står i lagen och då
bleknar alla andra argument för revision. Men nu när revisionsplikten slopas har det kommit
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fram massor av argument för varför företag ska kvalitetssäkra sin ekonomiska information.
Jag delar upp de här argumenten om revisionsplikt i tre grupper: trygghetsargument,
affärsmässiga argument och hotargument. De sämsta är hotargumenten till företagen som
tyvärr FAR SRS går ut med och säger att har du inte revision så kommer skattemyndigheten.
Det tycker jag inte är särskilt lyckade argument, men det är en del företag som tar åt sig.
Revision har alltid fungerat förebyggande för att hindra företagare att gå över gränsen. Den
skapar också konkurrensperspektiv för företagarna, om jag som företagare följer alla regler
vill inte jag bli utkonkurrerad av någon som sätter ner priserna genom att till exempel fuska
med skatterna. Precis som alla idrottslag behöver en domare, är det bra att ha någon
oberoende part som granskar den ekonomiska informationen så att alla följer reglerna. Det är
ett argument som samhället inte tar upp i debatten och som de missar.

Ur samhällets perspektiv finns det en fara med revisionspliktens avskaffande men man
behöver inte gå ut så hårt med hotargumenten. Jag är mer förtjust i de andra argumenten, till
exempel trygghetsargumentet. Reglerna är väldigt komplexa och det kan därför lätt uppstå fel
i den ekonomiska informationen och därför tycker företagarna att det ger en trygghet att
någon har kontrollerat den ekonomiska informationen, skrivit på och tagit ansvar. Mina
klienter frågar mig vad det blir för skillnad om de väljer bort revisionen men behåller
samarbetet med mig. Då brukar jag säga att jag fortfarande kontrollerar att allt är rätt och
hjälper till med bokslutet men att skillnaden är att jag inte skriver på något och tar ett mindre
ansvar. Klienterna svarar då att de vill att jag även i fortsättningen ska skriva på och ta samma
ansvar som tidigare då det inte medför något extra arbete och därmed små kostnadsskillnader.
Det är klart att de vill ha en underskrift samtidigt som de då kan visa sin omvärld och sina
intressenter att de har granskade räkenskaper. Detta leder in oss på de affärsmässiga
argumenten, att företag vid affärer kan visa upp för intressenter att deras ekonomiska
information är rättvisande. Banker, kommunala bolag och leasingbolag kräver ofta reviderade
räkenskaper för att de ska ingå avtal.  Men även vid övriga affärsmässiga beslut vill parterna
veta att den andra parten har en ekonomisk uthållighet och inte går i konkurrs.

Eventuellt tycker jag att regeringen borde ändra regelverket innan de tar bort revisionsplikten,
då skälet till att revisionen ibland blir dyr beror på det komplicerade regelverket. Hade de
förenklat regelverket och aktiebolagslagen skulle revisionen med automatik blivit billigare då
det blir enklare att granska räkenskaperna. Det görs bakvänt, att först ta bort revisionsplikten
för att sedan sätta in en utredning om en ny aktiebolagslag.

En slopad revisionsplikt kommer att påverka revisorsyrket mycket. Samtidigt tror jag att även
om revisionsplikten tas bort kommer behovet av kvalitetssäkrad ekonomisk information att
finnas kvar, det behovet fanns långt innan den lagstadgade revisionsplikten. Men nu när
revisionsplikten tas bort får vi revisorer chansen att forma och utveckla de här typerna av
produkter efter marknaden. Det som är revisorernas stora fördel när revisionsplikten avskaffas
är att oberoendeproblematiken försvinner. När jag utför en revision idag kan jag inte vara för
långtgående i min rådgivning. När oberoendet försvinner öppnas en ny marknad för oss
revisorer som inte varit tillgänglig för oss tidigare, vi kan helt plötsligt göra mycket mer för
våra klienter. FAR SRS vill inte prata om oberoende utan istället benämna det integritet. I
Danmark är de mer pragmatiska än i Sverige och där får revisorn hjälpa till att upprätta
bokslut och årsredovisning för att sedan skriva en revisionsberättelse där han intygar att detta
har upprättats och granskats av en person med rätt kompetens. Ett liknande system skulle jag
vilja se att Sverige införde.
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Jag tycker inte att den stora frågan är om ett slopande av revisionsplikten ger företagen
kostnadsbesparingar utan istället hur vi ska tillförsäkra att marknaden och intressenterna även
i framtiden delges tillförlitlig ekonomisk information. Vilka produkter ska utvecklas för att
tillförsäkra informationen. Revision idag, när den styrs via revisionsplikten med
oberoendeanalyser, riskanalyser och revisionsplaner blir väldigt tungarbetad. En variant
skulle vara att dela upp revisionen i räkenskapsrevision för företag som är i behov av en
granskning av redovisningen och förvaltningsrevision för företag med till exempel externa
styrelseledamöter. Alla företag har något behov av kvalitetssäkrad ekonomisk information.
Jag tror att det kommer tas fram olika typer av produkter och där ser redovisningsekonomerna
möjligheter, de vill kvalitetssäkra den ekonomiska informationen och därmed höja sina
tariffer. Men jag tror att det kommer bli revisorerna som går in på redovisningskonsulternas
marknad och inte tvärtom.

Jag var beredd på och trodde att flera av mina mindre klienter skulle välja bort revisionen vid
ett slopande av revisionsplikten. Men nu när jag har pratat med klienterna är det bara ett fåtal
som säger att de kommer att välja bort revisionen. De flesta har behov av att få kvalificerad
hjälp med bokslut, årsredovisning, deklaration men också rådgivning. Mina klienter har sagt
till mig att det blir en liten tilläggskostnad att ha kvar hela paketet med revision.

En sak som jag tycker är positivt med debatten om revisionsplikten är att gränsen ökades från
3 miljoner till 80 miljoner i omsättning. För när gränsvärdet låg på 3 miljoner var det ingen
som brydde sig. Ingen reagerade, inte från skatteverket, bolagsverket eller
ekobrottsmyndigheten, men när gränsen höjdes till 80 miljoner vilket innefattar 96 procent av
alla bolag, ville alla vara med och diskutera och därför tycker jag att det bra att utredarna satte
gränsen högt.

Revisionspliktens avskaffande ger oss revisorer nya möjligheter, vi kan göra mer när
oberoendeproblematiken försvinner vilket medför att vi kan gå in på redovisningskonsulternas
marknad. Min byrå har inte erbjudit någon redovisningsservice då det finns risk för att jag blir
jävig. När revisionsplikten försvinner räknar jag även med att oberoendeproblematiken
försvinner och att vi istället pratar om revisorns integritet vilket ger möjligheter för
revisionsbranschen.

Ur samhällets perspektiv ser jag främst avskaffandet av revisionsplikten som ett hot då
revisorerna som ser till att alla följer samma regler försvinner. För den enskilda företagaren
kan det vara positivt att själv få välja om han ska ha revision även i fortsättningen, det blir
ingen påtvingad kostnad. Men för företagskollektivet försvinner kontrollen som ser till att inte
deras konkurrenter går vid sidan om och konkurrerar på ett otillbörligt sätt. Jag tror det till en
början kan få negativa konsekvenser för samhället och därför kan jag hålla med FAR SRS om
en stegvis avveckling av revisionsplikten. Som jag sa tidigare ser jag fördelar för revisorerna
samtidigt som jag tror att redovisningskonsulterna blir mer konkurrensutsatta. Jag hoppas att
det kommer sättas högre kompetenskrav på redovisningskonsulterna i framtiden så att den
ekonomiska informationen även i fortsättningen kommer att vara tillförlitlig. I utlandet där
slopandet av revisionsplikten har genomförts har myndigheterna infört kompenserande
kontroller. Utredarna i Sverige hade som uppgift att bland annat undersöka dessa
kompenserande kontroller i utlandet men det har utredarna bortsett från. Sen ser ju
revisionsreglerna och skattesystemen annorlunda ut i Sverige i jämförelse med andra länder.
Utredarna har bara konstaterat att revisionsplikten inte finns i alla länder och då ska vi även ta
bort den i Sverige.
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De förberedelser jag och min revisionsbyrå har gjort inför ett avskaffande av revisionsplikten
är bland annat att jag varit med i en grupp som förra året arbetade fram en plan för hur små
revisionsbyråer borde förbereda sig inför ett slopande av revisionsplikten. Dels arbetade vi
fram en handlingsplan för små revisionsbyråer men vi arbetade även fram argument för
revision samt ett dokument som visade på skillnader mellan revisorer och
redovisningskonsulter. Det framarbetade materialet skickades sedan ut till alla små
revisionsbyråer i Sverige.

Mer direkt har jag informerat mina egna anställda så att de vet vad som är på gång, jag har
även pratat med klienterna för att se vilken inställning de har till revisionen. Som jag nämnde
tidigare har jag även slutat rekommendera redovisningskonsulter. Innan gränsvärdena för
vilka bolag som skulle innefattas av ett slopande av revisionsplikten presenterades tog jag till
mig lite större uppdrag och sa nej till lite mindre, nu blir gränsvärdena antagligen väldigt höga
men jag tror att det är rätt strategi i alla fall då behovet av kvalitetssäkring växer i takt med att
företaget växer. Det är svårt att förbereda sig innan vi vet hur systemet kommer att se ut, vi
får helt enkelt följa utvecklingen.

Jag tror att vi kommer få bredda utbudet av tjänster på sikt, idag har vi varit mer revisorer och
rådgivare vid revisionsnära frågor. Vi har haft lite rådgivning utanför revisionen som till
exempel företagsvärderingar, produktkalkyl, investeringskalkyl, generationsskiften. Men i
framtiden tror jag att revisionsbyråer även kommer gå in mer på juridiska frågor som
kompanjonavtal och aktieavtal och den typen av enklare avtalsfrågor vilket leder till att vi
kommer konkurrera lite med juristbyråer. Många tror att revisionsbyråerna till stor del
kommer inrikta sig mer mot redovisning vilket jag bara delvis kan hålla med om.

När våra klienters förhandlingsstyrka ökar till följd av en slopad revisionsplikt kan det
medföra ett prisfall på revisionstjänster på grund av att den stora prisskillnaden mellan
redovisningskonsulter och revisorer.  När vi närmar oss varandra på marknaden måste det bli
en utjämning av priserna. Jag tror därför att redovisningskonsulterna kommer att försöka höja
sina priser samtidigt som vi kommer tvingas sänka våra priser för att kunna konkurrera med
redovisningskonsulterna. På kort sikt kommer det därför att bli ett prisfall på
revisionstjänsterna, men det kommer antagligen att bli en utjämning efter några år. Men har vi
väl fått en nära och bra kontakt till våra klienter så spelar inte priset vi tar någon större
betydelse.

Jag tror slopandet av revisionsplikten kommer att medföra en ökad konkurrens även mot de
större revisionsbyråerna. De har under flera år köpt upp mindre redovisningsbyråer. I
tidskriften Balans stod det att de mindre revisionsbyråerna skulle drabbas hårdast av en slopad
revisionsplikt, men jag tror inte det. Jag tror istället att det är de större byråerna som kommer
drabbas hårdast då de små revisionsbyråerna lättare kan ställa om sig, till exempel från
revision till redovisning. Små revisionsbyråer arbetar närmare marknaden och vi är mer
säljande därför tror jag att det kommer bli svårare för revisorer som sitter som pricknissar
eller tjänstemän på större revisionsbyråer att hänga med i utvecklingen. En stor del av
revisorskåren består av personer som är över femtio år och är väldigt konservativa i sitt
arbetssätt. Jag tror att små byråer alltid har en överlevnadsförmåga i och med den nära och
personliga kontakten de har till sina klienter. Den nackdel de små revisionsbyråerna har
gentemot de större är de administrativa systemen, de större revisionsbyråerna kan få ner sina
transaktionskostnader per kund mycket mer än vad vi små revisionsbyråer kan. Jag tror att det
blir viktigt för revisionsbyråerna att anställa unga nyutbildade revisorer som de kan forma och
anpassa till och efter marknaden.
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Sammanfattning empiri

Små oberoende
revisionsbyråer och dess
klienter

Andersson Bengtsson Carlsson

År som revisor 3 år 19 år 22 år
Antal anställda 3 2 3
Kundgrupp Små/Medelstora företag Små /Medelstora företag Små/Medelstora företag
Utbud av tjänster Revision Revision Revision

Grundbokföring Grundbokföring Kvalificerad redovisning
Redovisning Redovisning

Relation till klienterna Långvariga Långvariga Långvariga
Mest värdeskapande Löpande rådgivning Löpande rådgivning Löpande rådgivning

Slopad revisionsplikt Andersson Bengtsson Carlsson

Inställning Negativ Positiv Positiv
Hantering Aktiv Passiv Aktiv
Kostnadsbesparingar Tveksamt För en del aktörer, främst

företagarna
Mer kostsamt för företagen
och samhället

Hot –
för de små oberoende
revisionsbyråerna

• Risk för bortfall av
uppdrag

• Prisfall på
revisionstjänster

• Initiala kontakten
försvinner

• Nya aktörer på
revisionsmarknaden

• Ökad konkurrens
mellan befintliga
konkurrenter

• Stor risk för bortfall av
uppdrag

• Prisfall på
redovisnings- och
revisionstjänster

• Nya aktörer på
revisionsmarknaden

• Ökad konkurrens
mellan befintliga
konkurrenter

• Nya aktörer på
revisionsmarknaden.

• Prisfall på
revisionstjänster

• Otillbörlig konkurrens
• Klienternas

förhandlingsstyrka
ökar

• Ökad konkurrens
mellan befintliga
konkurrenter

Möjligheter -
för de små oberoende
revisionsbyråerna

• Oberoendeproblematik
en försvinner�fler
och nya tjänster

• Säga upp
auktorisationen� fler
och nya tjänster

• Oberoendeproblematik
en försvinner� fler
och nya tjänster

Nya tjänster/marknader -
för de små oberoende
revisionsbyråerna

• Utveckla nya tjänster
och erbjudanden
främst inom
redovisning

• Nischad inom
specifika områden

• Enbart funderingar,
inga planer på att
utveckla sitt
tjänsteutbud

• Mer redovisning,
konsultation, styrning
och kundspecifik

• Arbeta som
ekonomiansvarig

• Mer och större
redovisningsuppdrag.

• Forma och utveckla
nya produkter till
marknaden

• Dela upp revisionen i
förvaltnings- och
räkenskapsrevision

• Redovisningskonsulter
nas marknad

• Juristbyråernas
marknad

• Mer utbildning av
klienter
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Analys

I analyskapitlet analyseras och kopplas den insamlade empirin till den teoretiska
referensramen och dess modeller. Analysen ligger sedan till grund för studiens slutsatser.

Förberedelser och hantering

Intervjupersonerna Bengtsson och Carlsson är båda positiva till en slopad revisionsplikt
medan Andersson tycker att det är en dålig idé. Samtliga intervjupersoner tror att en slopad
revisionsplikt kommer att medföra förändringar för revisionsbranschen. Det styrks av FAR
SRS generalsekreterare som menar att revisionspliktens avskaffande kommer leda till en stor
omställning för revisionsbyråerna (Dagens Industri 2008-02-25). Hur intervjupersonerna
förberett sig inför ett slopande av revisionsplikten skiljde sig dock åt. Andersson och Carlsson
tror att deras revisionsbyråer måste utveckla och bredda sitt utbud av tjänster som ett steg i att
möta en slopad revisionsplikt. Det höll inte Bengtsson med om då han inte hade några planer
på att utveckla nya tjänster. Därmed motsätter han sig teorin som menar att en slopad
revisionsplikt kommer att innebära en omdisponering för revisorerna mot andra tjänster och
att revisionsbyråerna redan nu marknadsför andra tjänster än renodlad revision (di.se,
Företagarna: Vi är nöjda, 2008-04-03). Teorin styrks av Andersson som har noterat att
revisionsbyråer börjat byta namn från till exempel Revision AB till Revision & Redovisning
AB för att visa att de erbjuder tjänster utanför revisionen. Gemensamt för alla
intervjupersoner var att de följt med i debatten som förts i media angående en slopad
revisionsplikt. Carlsson var speciellt insatt då han suttit med i en grupp som arbetat fram
åtgärder för hur små revisionsbyråer bör agera vid en slopad revisionsplikt. De tog även fram
argument för revision samt visade på skillnader mellan revisorer och redovisningsekonomer,
materialet skickades sedan ut till alla små revisionsbyråer i Sverige.

Utifrån Ansoffs tillväxtsmodell har Andersson implementerat en ny tillväxtstrategi för att
möta en slopad revisionsplikt genom att han har anställt en redovisningsekonom. Därigenom
kan han erbjuda fler och nya tjänster till såväl nuvarande klienter som nya vilket kan kopplas
samman med Ansoffs tillväxtstrategi produkt/tjänsteutveckling (L Bengtsson, PH Skärvad,
2001). Även Carlsson funderade på att anställa en redovisningsekonom men har istället
utvecklat en annan ny tjänst inför en slopad revisionsplikt då han erbjuder utbildningar till
sina klienter i grundbokföring. Han har även slutat rekommendera redovisningsekonomer till
sina klienter. Vidare försöker han minska förväntningsgapet genom att informera sina klienter
om vad han gör och vad han bidrar med. Till exempel om en redovisningsekonom behöver
hjälp med en av deras gemensamma klienter skickar han nu lösningen direkt till klienten och
inte till redovisningsekonomen. Detta för att uppmärksamma klienten om att det är han och
inte redovisningsekonomen som arbetat fram lösningen. Han har även fört en dialog med sina
klienter och anställda angående revisionspliktens slopande. Allt detta för att motverka att han
vid en slopad revisionsplikt förlorar klienter till redovisningsbyråerna. Anderssons och i
synnerhet Carlssons förberedelser och hantering ligger i linje med teorin som menar att det är
viktigt att revisionsbyråerna stärker sin position på marknaden för redovisningstjänster när
revisionspliktens slopas och revisionen blir efterfrågestyrd (Di 2008-02-25). En intressant
skillnad intervjupersonerna emellan är att Bengtsson har varit väldigt passiv och egentligen
inte gjort några förberedelser alls.



Analys

33

Samtliga intervjupersoner såg både möjligheter och hot med en slopad revisionsplikt. Vilka
möjligheter och hot som kan uppstå samt hur de kan påverka deras enskilda revisionsbyråer
skiljde sig dock delvis.

Hot

Alla intervjupersoner har långa och nära relationer till sina klienter. Det förklaras av den
personliga kemin som skapas vilket även leder till ett högre förtroende.  När revisionsplikten
slopas kan det mycket väl vara faktorer som den personliga kemin och det höga förtroendet
till revisorerna som leder till att klienterna även i fortsättningen väljer att fortsätta med
reviderade räkenskaper. Intressant är att Andersson tror att de långa relationerna som uppstår
till klienterna delvis beror på revisionsplikten. Om det stämmer överens med verkligheten
beror de långa relationerna till klienterna snarare på att företagarna tvingats in i en relation
med revisorerna. Detta skulle kunna innebära att små oberoende revisionsbyråer efter en
slopad revisionsplikt har svårare för att skapa nära och långvariga relationer till sina klienter
samtidigt som risken för bortfall av revisionsuppdrag ökar. Svanström (2004) styrker att det är
vanligt med långvariga relationer mellan revisorn och hans klienter men att många klienter
väljer att behålla sin revisor även om han inte ger värde för pengarna. Om klienterna valt att
behålla revisorn även om han inte skapar ett mervärde är det troligt att dessa efter en slopad
revisionsplikt tänker om och väljer bort revisionen. Andersson menar att en slopad
revisionsplikt innebär att de missar den initiala kontakten till klinterna. Enligt Svanström
(2004) är revisionen en given ingång för revisorerna till småföretagen. Revisionen är viktigt
för att småföretagen ska anlita revisorn för uppdrag utanför revisionen, vilket tyder på att
revisorn inte anlitas av andra än sina revisionsklienter. Vid en slopad revisionsplikt tyder detta
på att de små oberoende revisionsbyråerna kan stöta på svårigheter med att knyta till sig
uppdrag utanför revisionen hos nya klienter.

Samtliga intervjupersoner arbetar med revisionsuppdrag mot små och medelstora företag.
Studier visar att mindre revisionsbyråer dominerar marknadsandelen mot små bolag och att
stora revisionsbyråer framförallt inriktar mot större bolag Sundberg (2004). Om gränsvärdena
som utredningen (SOU 2008:32) föreslår införs är det troligt att de mindre revisionsbyråerna
kommer drabbas hårdast av en slopad revisionsplikt då en stor majoritet av deras klienter
undantas från revisionsplikt.

Andersson och framförallt Bengtsson ser en risk med att de kan förlora uppdrag vid en slopad
revisionsplikt. De tror främst att det är små företag med en eller ett fåtal anställda som
kommer att välja bort revisionen. Det styrks av undersökningar som visar att bolag med få
anställda och låg omsättning är mest benägna att välja bort revision (D Brännström, B Skough
2007). Vidare menar Andersson att han kan förlora uppdrag när det är en duktig
redovisningsbyrå som sköter bokföringen och när kontakten är bristfällig.  En intressant
skillnad mellan Andersson och Bengtsson är att Andersson tror att han kan förlora uppdrag på
grund av kostnaden revisionen medför. Bengtsson däremot tror inte att klienter väljer bort
revisionen av kostnadsskäl utan på grund av att vissa inte har en så stor nytta av revisionen.
Studier ifrån England styrker Anderssons resonemang då de visar att kostnadsbesparingen var
det största skälet till att välja bort revision då den blev frivillig (P Thorell, C Norberg, 2005).
Även Carlsson trodde initialt att han skulle tappa många uppdrag men efter att han varit i
kontakt med sina klienter framkom det att endast ett fåtal skulle välja bort revisionen om den
blev frivillig. Detta på grund av att de har ett behov av att få kvalificerad hjälp med bokslut,
årsredovisning, deklaration och rådgivning. Därför menade hans klienter att det skulle blir en
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liten tilläggskostnad att ha kvar hela paketet med revision. Huruvida intervjupersonerna tror
att de kommer förlora uppdrag som en följd av en slopad revisionsplikt skiljer sig alltså åt.

Studier utförda i Storbritannien efter en slopad revisionsplikt visade att det var de mindre
revisionsbyråerna som drabbades hårdast (P Thorell, C Norberg, 2005). Här skiljer sig
Carlsson markant från teorin då han påstår att det är de större byråerna som kommer drabbas
hårdast av en slopad revisionsplikt. Han motiverar det med att små revisionsbyråer lättare kan
ställa om sig från till exempel revision till redovisning. Dessutom menar han att små
revisionsbyråer arbetar närmare marknaden och är mer säljande än större. Han tror därför att
det blir svårt för större revisionsbyråer att hänga med i utvecklingen då en del av revisorerna
där arbetar mer som pricknissar. Vidare tror han att de små revisionsbyråerna alltid har en
överlevnadsförmåga genom den personliga och nära kontakten till sina klienter.

Samtliga intervjupersoner tror att en slopad revisionsplikt kommer att medföra nya aktörer på
revisionsmarknaden. Andersson och Bengtsson ser ett hot med att redovisningsbyråerna i
framtiden kan få en större roll på revisionsmarknaden om de får en möjlighet att utöka sina
tjänster och utföra liknande granskningar som revisorerna utför.  Det här beskrivs i Porters
modell som Hot från potentiella konkurrenters inbrytning som bland annat beror på vilka
inträdeshinder som finns i branschen. När revisionsplikten slopas kan det medföra att kraven
som ställs på att få utföra en granskning minskas vilket ger konkurrenter en möjlighet att
bryta sig in på revisionsmarknaden. Hotet från substitutprodukter och tjänster ökar som en
följd av att antalet aktörer ökar på revisionsmarknaden. Det leder till att klienterna har fler
produkter och tjänster att välja bland vilket ökar risken för att de väljer något av substituten
samtidigt som konkurrensen på marknaden ökar.  Även Carlsson tror att en slopad
revisionsplikt kommer att innebära att revisorerna och redovisningskonsulterna närmar sig
varandra på marknaden. Men till skillnad från Andersson och Bengtsson tror inte Carlsson att
han kommer tappa uppdrag till redovisningsbyråerna. Däremot ser han en risk för att
revisorerna måste sänka sina priser samtidigt som redovisningskonsulterna kan höja sina.
Vidare menar han att samtidigt som revisions- och redovisningsbyråerna närmar sig varandra
kommer klienternas förhandlingsstyrka att öka då det blir frivilligt med reviderade
räkenskaper. Båda dessa faktorer kan enligt Carlsson medföra ett prisfall på revisionstjänster.
Klienters förhandlingsstyrka är en av Porters konkurrenskrafter. När revisionen är lagstadgad
tvingas klienterna till reviderade räkenskaper. Blir den däremot frivillig måste revisorerna
övertyga och motivera sina klienter till revision och därmed ökar klienternas
förhandlingsstyrka.

Samtliga intervjupersoner tror även att konkurrensen mellan befintliga konkurrenter kommer
att öka vid en slopad revisionsplikt, främst gentemot de större revisionsbyråerna men även
mot redovisningsbyråerna som de redan nu konkurrerar med inom vissa områden.  Carlsson
menar att de större revisionsbyråerna under de senaste åren köpt upp mindre
redovisningsbyråer och det kommer att medföra en ökad konkurrens efter ett slopade av
revisionsplikten. Det är alltså främst de större revisionsbyråerna som implementerat Ansoffs
tillväxtstrategi marknadspenetration, då de genom uppköp ökat marknadsandelen av
nuvarande produkter vilket även medfört en ökad konkurrens mellan befintliga konkurrenter.
Att de större revisionsbyråerna stärkt sin position på marknaden för revision och
redovisningstjänster genom förvärv som ett steg i att möta en slopad revisionsplikt styrks av
teorin (Di 2008-02-25).



Analys

35

Möjligheter

Samtliga intervjupersoner ser oberoendereglerna som problematiska då de noggrant måste
dokumentera och redogöra för att ingen jävsituation föreligger samtidigt som de inte kan vara
för långtgående i sin rådgivning. Intervjupersonerna Andersson och Carlsson ser en möjlighet
med att oberoendeproblematiken försvinner vid ett slopande av revisionsplikten. Den stora
fördelen med en slopad revisionsplikt är enligt Carlsson just att oberoendeproblematiken
försvinner, vilket leder till att nya marknader blir tillgängliga samtidigt som revisorerna kan
göra mycket mer för sina klienter. Han skulle vilja att Sverige efter en slopad revisionsplikt
införde ett liknande system som de idag har i Danmark. Där får revisorerna hjälpa till att
upprätta bokslut och årsredovisning för att sedan skriva en revisionsberättelse där han intygar
att detta har upprättats och granskats av en person med rätt kompetens. Enligt teorin har inte
de mindre strikta oberoendereglerna orsakat några problem i Danmark utan de stora
revisionsskandalerna har istället inträffat i stora bolag som måste ha revision (Balans nr 11
2007). Det tyder på att även Sverige skulle kunna införa lättnader av oberoendereglerna utan
att några problem uppstår. En intressant skillnad är att Carlsson i jämförelse med Andersson
och Bengtsson tror att en slopad revisionsplikt gynnar revisionsbyråerna mer än
redovisningsbyråerna. Han menar att när oberoendeproblematiken försvinner så är det
revisionsbyråerna som kommer att kunna ta andelar på redovisningsmarknaden och inte
tvärtom. Carlsson menar vidare att revisorerna i framtiden kommer att kunna utöka sin
rådgivning. Han ser en möjlighet för revisorerna att erbjuda mer rådgivning inom juridiska
frågor och därmed konkurrera med juristbyråerna på deras marknad. Att växa genom att
bearbeta nya marknader med nuvarande produkter benämns i Ansoffs modellen som
marknadsutveckling (Bruzelius 2000).

Bengtsson skiljer sig från de övriga intervjupersonerna då han inte tror att revisionspliktens
slopande kommer att medföra förenklade oberoenderegler. Istället såg han en möjlighet med
att säga upp sin auktorisation för att komma förbi oberoendeproblematiken och därmed kunna
erbjuda fler och nya tjänster till sina klienter. En ny tjänst enligt Bengtsson efter en slopad
revisionsplikt skulle kunna vara att erbjuda och utföra liknande arbete som en
ekonomiansvarig idag gör i ett företag. Han tror även att efterfrågan på rådgivning inom
styrning av företag kommer att finnas kvar och där ser han en möjlighet i att inrikta sig mer
mot dessa frågor. Han tycker även att revisionen kunde bli mer återkopplad till den specifika
kunden och att revisorerna har mer att ge till sina klienter. Det här går i linje med teorin som
menar att småföretagare efterfrågar specifika kunskaper och lösningar men att revisorer ofta
kommer med generella lösningar (Svanström 2004). Det här indikerar att när revisionen blir
efterfrågestyrd vid en slopad revisionsplikt så blir det extra viktigt för revisorerna att
återkoppla och skräddarsy tjänsten till den specifika klienten. Carlsson menar att när
revisionsplikten slopas får revisorerna möjlighet att själva utforma och forma produkterna till
marknaden på ett sätt som tidigare inte var möjligt. En variant skulle enligt honom vara att
dela upp revisionen i räkenskapsrevision för företag som är i behov av en granskning av
redovisningen och förvaltningsrevision för företag med till exempel externa
styrelseledamöter. Att utveckla nya tjänster benämns av Ansoff som produkt/tjänsteutveckling
(L Bengtsson, PH Skärvad, 2001). När revisionen är lagstadgad styrs revisorerna av ett
komplext regelverk vilket medför att det blir svårt att anpassa och utveckla nya tjänster till
klienterna. Men om en slopad revisionsplikt medför förenklade regler kommer revisorerna
lättare att kunna implementera tillväxtstrategierna produkt/tjänsteutveckling och
marknadsutveckling.
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Samtidigt som intervjupersonerna tror att de kommer påverkas av en slopad revisionsplikt är
de inte speciellt oroliga då de tror att deras tjänster kommer efterfrågas även i framtiden.
Intressant är att även om Bengtsson ser både möjligheter och hot med en slopad revisionsplikt
och har funderingar kring nya tjänster och marknader så har han inga planer på att utveckla
sitt tjänsteutbud eller gå in på nya marknader. Han väljer istället att vänta och se vad som
händer trots att det är han som ser störst risk med att förlora uppdrag.
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Slutsatser och implikationer

I slutsatserna svarar författarna upp på studiens valda problemformulering och syfte. Vidare
presenteras implikationer samt förslag till fortsatt forskning.

För att underlätta för läsaren återges nedan studiens valda problemformulering:

Hur hanterar små oberoende revisionsbyråer ett eventuellt slopande av revisionsplikten?

Hanteringen av en slopad revisionsplikt skiljer sig åt i små oberoende revisionsbyråer.
Samtidigt som en del revisorer är väldigt aktiva i sin hantering finns det andra revisorer som
är mer passiva. Undersökningen visar att det finns en mentalitet hos passiva revisorer som
innebär att de väntar på att slopandet av revisionsplikten ska genomföras för att sedan anpassa
sig till förändringarna som den medför. Viktiga steg för de aktiva revisionsbyråerna inför en
slopad revisionsplikt har varit att de satt sig in i den mediala debatten, fört en dialog med
anställda och klienter, stärkt sin position gentemot redovisningsbyråerna samt utvecklat och
funderat på nya tjänster och marknader.

En slopad revisionsplikt medför såväl möjligheter som hot för de små oberoende
revisionsbyråerna. Tidigare studier har visat att det är de små revisionsbyråerna som drabbas
hårdast av en slopad revisionsplikt. Vår studie visar dock att små revisionsbyråer mycket väl
skulle kunna anpassa sig snabbare och lättare till den nya revisionsbranschen än de större
revisionsbyråerna då de är mer flexibla och arbetar närmare marknaden.

Det finns en risk att små oberoende revisionsbyråer kan förlora revisionsuppdrag vid en
slopad revisionsplikt. Främst då bolagen endast består av en eller ett fåtal anställda och/eller
det är en duktig redovisningsbyrå som sköter bokföringen till klienten. Studien indikerar även
att goda relationer mellan revisorn och klienten är av betydelse för att revisorn inte ska förlora
uppdrag då revisionen blir frivillig. Ytterligare hot vid en slopad revisionsplikt är att den
initiala kontakten revisorerna tidigare fått gratis genom den lagstadgade revisionen försvinner
samtidigt som klienternas förhandlingsstyrka ökar.

Vid en slopad revisionsplikt kan nya konkurrenter etablera sig på revisionsmarknaden
samtidigt som konkurrensen kan öka mellan de befintliga konkurrenterna, därtill kommer
marknaden för ren revision antagligen minska vid en slopad revisionsplikt. Dessa faktorer
kommer troligtvis leda till ett prisfall på revisionstjänster.

De små oberoende revisionsbyråerna ser en stor möjlighet i att en slopad revisionsplikt kan
medföra förenklade oberoenderegler vilket kan skapa möjligheter för revisorerna att gå in på
nya marknader och utveckla nya tjänster, främst inom rådgivnings- och
redovisningsmarknaden. Om inte oberoendereglerna förenklas så försvinner en stor del av
revisorernas möjligheter vid en slopad revisionsplikt. Därför är det viktigt att revisorerna inte
underskattar konsekvenserna som en slopad revisionsplikt kan medföra.
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Studien visar att en slopad revisionsplikt kommer att leda till förändringar för
revisionsbranschen och de små oberoende revisionsbyråerna. För att effektivt kunna möta en
slopad revisionsplikt och de möjligheter och hot som den medför krävs strategiska
förändringar. När revisionsmarknaden förändras och blir efterfrågestyrd bör revisorerna följa
med i utvecklingen och utveckla samt anpassa sina tjänster till den specifika klienten. Det är
även viktigt att revisorerna blir mer säljande och förklarar för sina klienter vad de verkligen
gör och vilket mervärde de skapar. Om nya marknader öppnas vid en slopad revisionsplikt
bör de små oberoende revisionsbyråerna inte enbart se revisionen och revisionsmarknaden
som den enda inkomstkällan.

De små oberoende revisionsbyråerna som är aktiva och anpassar sig till de förändringar som
en slopad revisionsplikt innebär har förutsättningarna för att bli de stora vinnarna. Samtidigt
kan de små oberoende revisionsbyråerna som är passiva och inte utnyttjar fördelarna de har
gentemot större revisionsbyråer bli de stora förlorarna.

Förslag på fortsatt forskning

• Utföra samma undersökning på redovisningsbyråer
• Undersöka hur revisions- och skattereglernas olika uppbyggnad i olika länder påverkar

effekterna av en slopad revisionsplikt
• Undersöka de verkliga konsekvenserna hos små oberoende revisionsbyråer efter ett

avskaffande av revisionsplikten
• Genom en kvantitativ studie undersöka om en slopad revisionsplikt medförde

kostnadsbesparingar hos företagarna
• Undersöka vilka de samhällsekonomiska konsekvenserna i efterhand blev av en slopad

revisionsplikt
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Intervjuguide

1. Hur länge har du arbetet som revisor?/När blev du auktoriserad?

2. Hur många anställda har din revisionsbyrå?

3. Hur ser revisionsbyråns kundgrupp ut?

4. Vilket utbud av tjänster erbjuder revisionsbyrån?

5. Har du jobbat på någon större revisionsbyrå innan du öppnade eget?

6. Hur ser relationen till dina klienter ut?

7. Inom vilka områden anser du att du skapar mest värde för din klient?

8. Vad anser du om att revisionsplikten eventuellt avskaffas?

9. Hur tror du att en slopad revisionsplikt kommer påverka dig och din byrå?

10. Vilka fördelar och nackdelar ser du med en lagstadgad revisionsplikt?

11. Hur har du förberett dig på ett slopande av revisionsplikten?

12. Hur ska du kompensera för eventuella bortfall i revisionsuppdrag?

13. Har du planer på att expandera till nya marknader eller förändra ditt tjänsteutbud som ett
sätt för att möta en slopad revisionsplikt?

14. Om revisionsplikten slopas kommer marknaden bli mer efterfrågestyrd och kundernas
förhandlingsstyrka öka, hur kommer det att påverka din verksamhet?

15. Hur ska din revisionsbyrå konkurera på marknaden och i synnerhet mot de större
revisionsbyråerna vid ett slopande av revisionsplikten?

16. Hur tror du att revisions- /redovisningstjänster samt rådgivningstjänster kommer förändras
i framtiden?


