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Förord 
 
Jag vill tacka alla som varit delaktiga i uppsatsprocessen. Ett extra stort tack riktas till 
respondenterna som tog sig tid och lät sig intervjuas. Utan er hade uppsatsen inte varit möjlig 
att genomföra och ni bidrog med mycket intressant information till uppsatsen och för mig som 
student. Jag vill även tacka mina handledare och opponentgrupper för konstruktiv kritik och 
idéer. 
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Sammanfattning 
 
Statens offentliga utredning 2008:32 föreslår ett avskaffande av revisionsplikten för cirka 97 
procent av alla aktiebolag. Avskaffandet föreslås i utredningen att träda ikraft den första juli 
2010. I denna uppsats undersöks de förväntade effekterna av detta avskaffande ur ett 
revisorsperspektiv och vilka eventuella medvetna förändringar som görs på byråerna för att 
möta avskaffandet.  
 
Den teoretiska referensramen är indelad i tre delar där den första tar upp begreppet revision, 
vilka intressenterna är till reviderad information, revisorns funktion ur ett agent- och positiv 
redovisningsteoretiskt perspektiv och problematiken kring förväntningsgapet. Den andra delen 
behandlar avskaffandet av revisionsplikten i Danmark och England och vilka effekterna blivit i 
dessa länder. Den sista delen tar upp den aktuella debatten med remissyttranden, 
undersökningar och uttalanden från FAR SRS, småföretagare, banker och skatteverket.  
 
Uppsatsen är i grunden induktiv med ett fenomenologiskt aktörsperspektiv där revisorer och 
avskaffandet av revisionsplikten är aktör respektive fenomen. Uppsatsen har ett kvalitativt 
upplägg med totalt fyra respondenter vilka är auktoriserade eller godkända revisorer med lång 
erfarenhet, aktiva på fyra olika revisionsbyråer. Frågeformuläret är indelat i två delar där en del 
består av ett antal öppna frågor och den andra av mer styrd karaktär, detta för att få 
uttömmande svar.  
 
Undersökningen visar att ett antal nya tjänster, intyg och bestyrkandegrader är att vänta även i 
Sverige. Utifrån intervjuerna framkom också att revisorerna kommer arbeta mer med kundnära 
konsultarbete och antalet kvalificerade revisorer kommer att minska samtidigt som den 
auktoriserade redovisningskonsulten får en större roll efter ett avskaffande. Undersökningen 
visar också att revisorerna förväntar sig att hälften av de presumtiva företagen kommer att ha 
revision i samma omfattning som i nuläget, då på frivillig basis, detta samtidigt som de inte 
kommer att förlora särskilt många kunder. Studien pekar också på att möjligheten att ge nya 
revisorer en kvalificerad praktiskt utbildning kommer att minska och att tydliga förväntningar 
från kunderna kommer att generera ett mindre förväntningsgap där kunden beställer revision på 
specifika delar.  
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 

Abstract 
 
This essay examines the expected impact of the statury audit exemption in Sweden from an 
auditor perspective and any conscious changes made on the accounting firms to meet the 
abolition. 
 
The theoretical framework is divided into three parts where the first deals with the concept of 
audit, who the stakeholders are to revised information, the auditor's function from an agent- 
and positive accountingtheoretical perspective and the expectation gap of what an auditor can 
do and what the client expect audit to be. The second part deals with the audit exemptions and 
effects in Denmark and England. The last section addresses the current debate, studies and 
statements by FAR SRS, small businesses, banks and the tax authority. 
 
The essay is essentially inductive with a phenomenological operator perspective. The thesis has 
a qualitative approach with four respondents who are authorized or approved as an auditor with 
extensive experience, active on four different accounting firms. The questionnaire is divided 
into two parts where the first part consists of a number of very open questions and the other 
part of more structured questions in order to obtain comprehensive answers. 
 
The survey shows that a number of new services, certifications and authentication degrees are 
to be expected in Sweden aswell. The interviews also revealed that the auditors will work more 
with consultation and the number of qualified auditors will decrease while the authorized 
accounting consultant may have a greater role after the abolition. The survey also shows that 
the auditors expect that half of the prospective companies will choose to be audited to the same 
extent as at present, then on a voluntary basis, but the accounting firms will not lose many 
customers. The study also points out that the possibility for new auditors to get a qualified 
practical training will diminish and that clear expectations from the customers will generate a 
smaller expectation gap when the customer orders audit on specific parts for example 
inventories, accounts receivable etc.  
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1. Inledning 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
I detta kapitel presenteras bakgrunden till uppsatsens ämnesområde, dess problemområde och 
problemformulering. I detta kapitel presenteras också syftet med uppsatsen och de 
avgränsningar som gjorts. 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

1.1 Bakgrund 
 
I en tidigare undersökning var jag i kontakt med en kreditchef på en större bank i Sverige för 
att analysera och förstå deras uppfattning om revisionspliktens avskaffande. Vid denna 
undersökning så framkom det att kreditchefen ansåg det vara absolut nödvändigt med 
verifiering av redovisningar som låg till grund för kreditbeslut. Kreditchefen menade att 
revisionskravet kommer kvarstå för dem som söker kredit i bank då lagkravet i lagen om bank 
och finansieringsrörelse 8:1 fortfarande ska vara uppfyllt och banken är inte beredd på att 
betala för mer eller bättre verifierad information. Denna effekt (eller snarare brist på effekt) av 
slopandet av revisionsplikten är något som också berörts tidigare i SOU 2008:32 men 
kreditchefen på banken kunde ändå se ett problem i att analysera ett företags 
konkurrenssituation då dessa konkurrerande företag kanske inte är i behov av externt kapital 
och därför inte har reviderade redovisningar.  
 
Idag omfattas samtliga aktiebolag av skyldigheten att ha en kvalificerad revisor vilket 
innefattar cirka 330 000 aktiebolag (SOU 2008:32). Krav på revision uppställdes redan 1895 
års aktiebolagslag men revision vid denna tid var något annat än vad det är idag och det fanns 
ingen etablerad yrkeskår av revisorer (Thorell & Nyberg, 2005). Kravet på kvalificerad 
revision i alla aktiebolag infördes första januari år 1983 (ibid).  
 
Inom EU pågår för närvarande ett arbete med regelförenklingar och det Europeiska rådet 
trycker på för att medlemsstaterna ska göra gemensamma insatser för att lindra de 
administrativa bördorna, göra de europeiska företagen mer konkurrenskraftiga och stimulera 
ekonomin (SOU 2008:32). Kommissionen har föreslagit att företagens administrativa bördor 
ska minskas med 25 procent fram till år 2012 och kostnader för revision och redovisning för 
små och medelstora företag betonas som en del av besparingarna (ibid). Den svenska 
regeringen har i sin tur förklarat att den vill genomföra den 25-procentiga kostnadsreduktionen 
redan till år 2010 (ibid). 
 
EG:s fjärde bolagsdirektiv, artikel 51, föreskriver att årsbokslut skall granskas av en eller flera 
personer som enligt nationell lagstiftning är behöriga att revidera räkenskaper men anger också 
att medlemsstaterna får befria de bolag som på balansdagen inte överskrider mer än ett av vissa 
gränsvärden gällande balansomslutning, omsättning och antal anställda (78/660/EG). Från den 
femte september 2008 är gränsvärdena 4 400 000 euro för balansomslutning, 8 800 000 euro 
för nettoomsättning och 50 för antal anställda (SOU 2008:32). Ett företag får alltså överstiga 
ett av uppsatta gränsvärden, men överstigs två eller fler så inkluderas inte företaget i 
undantaget för lagstadgad revision (ibid). Samtliga medlemsländer som var medlemmar innan 
den utvidgning som skedde av EU 2004 utnyttjar idag rätten enligt EG-direktivet att undanta 
små företag från revisionsplikt förutom Sverige och Malta (ibid).  
 
Effekterna av avskaffandet i andra länder har varit blandade. I England där ett första 
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avskaffande skedde redan 1993 och där gränsvärdena sedan successivt har höjts så har 
effekterna blivit påtagliga (Thorell & Nyberg, 2005). I en undersökning gjord 2003 av Jill 
Collis på uppdrag av handelsdepartementet, DTI visade att 58 % av företagen med en 
omsättning under en miljon pund (vilket 2002 var gällande gränsvärde) avstod från revision. 
Avskaffandet i England har också medfört att det blivit problem att finna revisorer som vill 
eller kan revidera vissa föreningar (SOU 2008:32). I  Danmark, där avskaffandet av 
revisionsplikten för små företag genomfördes 2006, hade vid 2008 endast cirka 6,5 % av de 
inkluderade företagen avstått från revision (ibid).  
 
Sveriges regering beslutade den sjunde september 2006 att tillkalla en särskild utredare med 
uppdrag att se över reglerna om revision för små företag och i tilläggsdirektiv beslutades 
senare samma år att ge utredaren i uppdrag att föreslå de ändringar i regelverket som krävs för 
att ta bort revisionsplikten för de små företagen (SOU 2008:32). Utredningen om avskaffande 
av revisionsplikt för små företag 2008:32 föreslår att de nya bestämmelserna om avskaffandet 
ska träda i kraft den 1 juli 2010 vilket beräknas resultera i att de berörda företagens kostnader 
för revision minskar med 5,8 miljarder kronor om året. Övergången föreslås ske i ett steg, detta 
då det blir betydligt dyrare att genomföra en tvåstegslösning, gränsdragningsproblem lindras 
och för att det nuvarande revisionsmonopolet, plikten att ha en kvalificerad revisor, snarast ska 
ersättas med fri konkurrens (ibid). Revisionspliktens avskaffande berör cirka 97 % av 
aktiebolagen (Bergin, 2008). 

 
I korthet innebär förändringarna som presenteras i SOU 2008:32 att: 
• Revision för små företag (se kriterier ovan, maxvärden) ska vara frivillig 
• Revisorns skyldighet att granska styrelse och den verkställande direktörens förvaltning 

avskaffas 
• Revisorns skyldighet att anmärka på brister i skattebetalningar och anmäla brottslig 

verksamhet avskaffas 
• Revisorer föreslås bli vald för kortare period om 1 år istället för fyra som nu är gällande 

 
Vidare föreslår utredningen att en aktieägarminoritet som representerar 10 % av samtliga aktier 
i bolaget eller minst en tredjedel av de aktier som är företrädda vid stämman möjlighet att 
genomdriva lagstadgad revision (SOU 2008:32). 
 
Rent praktiskt ska bolaget, när det löpande avtalet om revision löpt ut eller de väljer att säga 
upp det i förtid, göra en anmälan till bolagsverket enligt ABL 9:48 om att revisorns uppdrag 
upphört (SOU 2008:32). Vill bolaget även fortsättningsvis ha revision ska även detta anmälas 
till bolagsverket (ibid). I samband med den första anmälan som görs efter ikraftträdandet av 
den nya lagstiftningen, ska bolaget skicka in en kopia av bolagsordningen i dess senaste lydelse 
(ibid).  
 
 

1.2 Problemdiskussion 
 
En utredning gjord av professorerna Per Thornell och Claes Norberg (2005), på uppdrag av 
Svenskt Näringsliv visar på att även Sverige bör avskaffa revisionsplikten och att nyttan av den 
obligatoriska revisionen inte uppväger kostnaderna för de berörda företagen. De menar på i sin 
utredning att kravet på revision kan innebära en nackdel i den internationella konkurrensen på 
grund av de kostnader den medför. Enligt författarna till denna rapport så är den tvingande 
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revisionen av intresse för samhället, inte för företagsledning eller aktieägare och om företaget 
behöver revision för att exempelvis beviljas banklån kan de köpa den tjänsten frivilligt. 
Angående effekterna av avskaffandet på revisionsbyråerna så slår Thornell och Norberg fast att 
det innebär tappade revisionsuppdrag men att dessa kan ersättas av andra uppdrag så att 
intäkterna inte nödvändigtvis måste bli mindre som ett resultat av regelförändringen.  
 
Dan Brännström, generalsekreterare för FAR SRS framhåller att avskaffandet av 
revisionsplikten kan innebära ett mycket hårt slag mot enskilda revisionsbyråer och att de flesta 
av dess 4500 medlemmar jobbar med små företag (Lans, 2008). Brännström menar 
fortsättningsvis att det blir en stor smäll som skapar oreda och krångel och han hade gärna sett 
att övergången hade skett stegvis som man gjort i alla andra länder där det genomförts (ibid). 
 
I en annan artikel på dagens industri går att läsa vad Jan Birgerson, vd för Ernst & Young anser 
om avskaffandet av revisionsplikten. Birgerson menar att företagen även fortsättningsvis 
kommer efterfråga deras tjänster men det går från att vara pliktstyrt till att vara efterfrågestyrt 
(Nordenskiöld, 2008). Birgerson medger dock att det kan bli så att de allra minsta företagen 
väljer bort revision helt och hållet och att detta medför att mer aktiv marknadsföring och ett 
breddat tjänsteutbud behövs (ibid). 
 
Bo Svensson slår fast i SOU 2008:32 att kostnadsbesparingarna för småföretagen är väl 
belagda och menar på att utbudet på marknaden för revisionstjänster kommer som följd av 
avskaffandet att bli mer varierat och priser på tjänsterna lägre. De negativa effekterna anser Bo 
Svensson som svåra att kvantifiera och menar på att de påstådda nackdelarna med avskaffandet 
präglas mycket av den oro revisorerna känner inför utsikterna att förlora en monopolställning 
och utsättas för hård konkurrens. Bo Svensson tror att många revisionsklienter kommer att säga 
upp sina revisionsavtal och att detta kommer leda till ett överskott på revisorer som består 
under några år till dess utbud och efterfrågan på revisionsmarknaden har kommit i balans. Han 
menar fortsättningsvis att revisorerna måste söka sig till eller skapa nya uppgifter på en friare 
och större revisions- och redovisningsmarknad än idag och då inte bara konkurrera med andra 
revisionsbyråer utan även redovisningsbyråer och andra som tillhandahåller ekonomiska 
tjänster.  
 
Diskussionen ovan tyder på olika åsikter och förväntningar av vad avskaffandet kommer att 
innebära. Dels framhåller Dan Brännström att det kan bli ett mycket hårt slag mot enskilda 
revisionsbyråer medan Jan Birgersson, VD för Ernst & Young, menar på att efterfrågan 
kommer vara så pass stark efter deras tjänster att revisionspliktens avskaffande möjligtvis inte 
får så stor effekt. Rapporten av Thornell och Norberg beskriver ett scenario där avskaffandet 
innebär tappade revisionsuppdrag men att dessa kan ersättas av andra uppdrag.  
 
För att utöka bilden och förståelsen för potentiella effekter av avskaffandet, från kreditchefen 
som fokuserades på i tidigare studie så undersöks här ett antal revisorers syn på vilka effekter 
som är att vänta och vilka förändringar de förbereder på byråerna för att möta revisionspliktens 
avskaffande. Effekter ska här tolkas som potentiella följder av avskaffandet av revisionsplikten 
i öppen bemärkelse och är inte absolut knutet till revisionsbyråernas verksamhet även om det 
valda revisorsperspektivet kan föranleda den inriktningen.  
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1.2.1 Problemformulering 
 
Ovanstående diskussion om vilka effekter ett avskaffande kan komma att ge leder fram till 
följande problemformulering: 
 
Vilka effekter förväntas av revisorerna vid avskaffandet av revisionsplikten och vilka 
eventuella förändringar förbereds för att möta dessa. 
 
1.2.2 Syfte 
 
Studiens syfte är att beskriva, analysera och förstå avskaffandet av revisionsplikten ur ett 
revisorsperspektiv, vilka effekter de tror avskaffandet kommer att generera. Syftet är även att 
identifiera vilka förändringar som förbereds inom revisionsbyråerna för att möta 
revisionspliktens avskaffande hos dessa.  
 
  
1.2.3 Avgränsningar 
 
Avskaffandet av revisionsplikten är ett brett och komplicerat ämne som berör många parter så 
som företagen, kreditgivare, myndigheter, leverantörer, revisorkåren med fler. I denna studie 
undersöks endast den sistnämnda, hur revisorer ser på avskaffandet, effekter därav och 
förändringar på kontorsnivå. Undersökningen är av kvalitativ karaktär för att få djupare 
förståelse men då på bekostnad av allmängiltiga resultat och övergripande syn.   
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



5 

 
 
 
 
 

2. Referensram 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
I detta kapitel redogörs för de närliggande teorierna, relevanta regelverken, förväntningar och 
effekter av avskaffandet i andra länder samt den aktuella debatten i Sverige.  
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

2.1 Relevanta begrepp och dess betydelse i studien 
 
I teorikapitlet tas flera begrepp/områden upp som har olika användning och betydelse för 
studien. Första delen täcker revisionens innebörd, uppgift och problematik för att läsaren ska få 
en bra inblick i bakomliggande ämne och för att lättare förstå möjliga effekter av avskaffandet, 
samt för att ge en underliggande förståelse för vidare analys. Där tas en förklaring av begreppet 
revision upp, vilka intressenterna är, revisorns funktion ur ett agent- och positiv 
redovisningsteoretiskt perspektiv och problematiken med förväntningsgapet. Vid behandlingen 
av förväntningsgapet tas även upp hur avskaffandet av revisionsplikten kan påverka detta gap 
enligt Peter Clemedtson, tidigare ordförande för FAR SRS.  
 
I avsnitten som följer därefter beskrivs avskaffandet av revisionsplikten i Danmark och 
England och vilka effekterna blev därav. Detta har även betydelse för vidare analys där en 
återkoppling till detta görs utifrån vad som framkommer under intervjuerna för att se om, och 
på vilket sätt, förväntningarna hos revisorerna är överensstämmande med vilka effekterna blev 
i dessa länder. Därefter följer den aktuella debatten med remissyttranden, undersökningar och 
uttalanden från FAR SRS, småföretagare, banker och skatteverket vilket också kommer 
kopplas till vid studiens analys.  

 

  
        Figur 1, övergripande bild av referensramen 
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2.2 Revisionens innebörd, uppgift och problematik 
 
 
2.2.1 Förklaring av begreppet revision 
 
Revision är att med en professionellt skeptisk inställning planera, granska och bedöma 
årsredovisning, bokföring och förvaltning (FAR SRS, 2006). Revisionslagen (  1999:1079) 
anger också i 5 § att granskningen skall vara så ingående och omfattande som god revisionssed 
kräver. Vad god revisionssed innebär är inte lagfäst utan det ligger på revisorsnämnden och 
andra revisorsorganisationer att utveckla och främja god revisionssed. Anledningen till att man 
inte lagfäst god revisionssed är enligt prop. 1997/98:99, med beaktande av att om vissa normer 
lagfäst, riskerar man att revisorns granskning begränsas eftersom en reglering skulle kunna 
föranleda motsatsslut.   
 
RS 200 punkt 2 (revisionsstandard i Sverige) anger att revisionens mål är att revisorn ska 
lämna en revisionsberättelse. I samma punkt i RS 200 följer att revisorn ska granska 
årsredovisningen, bokföringen och företagsledningens förvaltning för att göra det möjligt för 
honom eller henne att uttala sig i revisionsberättelsen om dels huruvida årsredovisningen, i alla 
väsentliga avseenden, har upprättats enligt tillämplig lag om årsredovisning och därmed ger en 
rättvisande bild av företagets resultat och ställning enligt god redovisningssed i Sverige, dels, i 
tillämpliga fall, huruvida ansvarsfrihet kan beviljas d.v.s. huruvida någon i företagsledningen 
har företagit någon åtgärd eller gjort sig skyldig till någon försummelse som kan föranleda 
ersättningsskyldighet mot företaget. Granskningen ska också enligt punkt 2 göra det möjligt för 
revisorn att göra de övriga uttalanden eller anmärkningar eller lämna de upplysningar som 
lagstiftningen om revision kan kräva och/eller som följer av annat regelverk som styr 
revisionen av företaget i fråga.  
 
I RS 200 punkt 8 anges att revisionen ska utformas så att revisorn kan bestyrka med hög men 
inte absolut säkerhet att årsredovisningen i sin helhet inte innehåller väsentliga felaktigheter. 
Det ligger alltså på revisorn att skaffa sig tillräcklig och ändamålsenlig information, så kallade 
revisionsbevis, för att kunna dra betryggande slutsatser att basera sina uttalanden i 
revisionsberättelsen på (FAR SRS, 2006). 
 
Mer konkret är syftet med revisionen att bedöma följande (FAR SRS, 2006):  

• Om resultaträkningen tillsammans med tilläggsupplysningar ger en rättvisande bild av 
företagets resultat. 

• Om de tillgångar och skulder som finns redovisade i balansräkningen existerar, om de 
tillhör företaget och om de är rätt värderade. 

• Om alla tillgångar och skulder som företaget har finns med i balansräkningen. 
• Om balansräkning och resultaträkning stämmer med bokföringen. 
• Om den ekonomiska information som finns i förvaltningsberättelsen ger en rättvisande 

bild av företagets resultat och ställning tillsammans med resultaträkning och 
balansräkning och noterna. 

• Om förvaltningsberättelsen innehåller det som lag och god redovisningssed kräver. 
• Om ansvarsfrihet kan beviljas, dvs. avgöra om någon i företagsledningen företagit 

någon åtgärd eller gjort sig skyldig till någon försummelse som kan föranleda 
ersättningsskuldighet mot företaget.  

• Om all annan information i årsredovisningen stämmer med resultaträkningens och 
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balansräkningarnas bild av företaget och med vad revisorn känner till om företaget. 
 

Den som förlitar sig på en revisionsberättelse ska kunna vara säker på att revisorn inte låtit sig 
påverkas av andra intressen än att göra en bra revision, därför finns hårda regler på vad revisor 
får och inte får göra för att behålla sitt oberoende (FAR, 2006). Jävsregler finns i 9 kapitel 17 § 
ABL och enligt dessa får revisorn t.ex. inte äga aktier i företaget, inte delta i ledningen av 
företaget och inte heller biträda med bokföringen eller medelsförvaltningen eller vid kontrollen 
av dessa, eller ens vara verksam i samma företag som gör det. Revisorn får inte heller vara 
anställd eller vara beroende av företaget, någon styrelseledamot, verkställande direktören eller 
den som sköter bokföringen och det finns även jävsregler om släktskapsförhållanden (FAR, 
2006). 
 
 
2.2.2 Vilka är intressenterna 
 
Många har nytta av den reviderande informationen och den ligger till grund för beslutsfattande 
hos många intressenter (FAR SRS, 2006). En övergripande modell för vilka intressenter ett 
företag har och således den officiella informationen det lämnar visas nedan: 

 

 
   Figur 2, intressentmodell, Revision – En praktisk beskrivning, FAR SRS 2006, s.27 

 
Ägare i ett företag som inte är aktiva i bolaget behöver kunna lita på att den ekonomiska 
informationen företaget lämnar är rättvisande för att kunna göra rationella val angående sina 
investeringar, kreditgivare bedömer säkerhet på lånet utefter värderingarna av företaget 
tillgångar, hur kassaflödet ser ut i redovisningen med mera, leverantörer behöver kunna 
bedöma om de vågar leverera och ge kredit på varorna (FAR SRS, 2006). Intressenterna till 
den ekonomiska informationen är således många och revisionen är här en kvalitetssäkring av 
densamma och ger ökad trovärdighet åt ett företags finansiella information och ökad tilltro till 
hur styrelse och den verkställande direktören fullgör sina uppdrag (FAR SRS, 2006).  
 
 
2.2.3 Agentteorin och positiv redovisningsteori 
 
Agentteorin har använts sedan början på 1970 talet på grund av uppmärksamheten om 
redovisningens politiska natur (Artsberg 2005). Agentteorin bygger på förhållandet mellan 
principal och agent där principalen är en individ eller en grupp individer som delegerar arbete 
och ansvar till någon annan som ska åstadkomma en viss utgång (Eisenhardt, 1989). Agenten 
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är den individ eller grupp av individer som genomför och verkställer arbetet, och slutligen 
slutför principalens mål (ibid). Agentteorin har visat sig vara mindre applicerbar på de minsta 
företagen gällande relationen ägare - ledning då dessa ibland kan vara samma person men 
också på grund av att vissa entreprenörer fokuserar på andra saker än personlig 
vinstmaximering och att styrningen kan vara mer informell (Landström, 1993). Agentteorin, 
relationen mellan principal och agent, är även tillämpbart för bland annat arbetsgivare – 
anställd, juridiskt ombud – klient och köpare – säljare (Harris & Raviv, 1978). 
 
Relationerna mellan principalen och agenten är konfliktartad på grund av att agenten kommer 
att agera för att maximera sin egen välfärd i alla situationer, även om det blir på bekostnad av 
principalens (Artsberg, 2005). Agenten kan enligt Artsberg (2005) exempelvis brista i sina 
ansträngningar för att göra sitt bästa om detta inte påverkar hans egen välfärd, och i grunden 
finns det en informationsasymmetri mellan principal och agent. För att styra och övervaka 
agenten uppstår så kallade agentkostnader vilka utgörs exempelvis av kostnader för utökad 
revision och ibland incitamentprogram i form av bonusavtal (Nilsson, 2002). Vilken riskattityd 
de har kan också skilja mellan principal och agent där agenten anses vara riskaversiv och 
principalen riskneutral (Eisenhardt, 1989). Artsberg (2005) anger vidare att det endast handlar 
om ekonomi, inte moral, agenten förväntas välja en redovisningsmetod som ökar hans egen 
välfärd. 
  
Det opportunistiska synsättet inom positiv redovisningsteori försöker förklara och förutse på 
vilket sätt ledningen kommer att agera och utgår från att ledningen kommer att välja vissa 
redovisningsstrategier när de tror att det kommer leda till en ökning av deras egen välfärd 
(Watts & Zimmerman, 1986). Då bonussystemen och låneavtalskriterier ofta är kopplade till 
redovisningsmässiga mål som vinst, räntabilitet på eget kapital så finns det en risk för att den 
verkställande ledningen genom sin kontroll över redovisningen manipulerar de 
redovisningsmått som ligger till grund för belöningssystemet eller uppställda kriterier i 
kreditavtalet (Nilsson, 2002). Revisionen och förhållandet mellan revisor och ägare, liksom 
sättet att välja revisor blir därför av central betydelse (ibid).  
 
Även relationen mellan kreditgivare/bank och företaget är förknippad med 
informationssymmetri, det kostar för mycket i relation till storleken på krediten för att 
analysera små företag, och olika syn på risk föreligger (Landström, 2003). Revisorn fungerar i 
dessa lägen som en tredje kontrollerande part, som står emellan ägare och företagets ledning, 
mellan kreditgivare och företagets ledning, mellan skatteverket och företagets ledning etcetera 
och minskar informationsasymmetrin och kvalitetssäkrar informationen (Artsberg, 2005). 
Revisionen ses på detta sätt som en agentkostnad, övervakning (monitoring) och behovet av en 
oberoende revisor som granskare härrör på så sätt från att man inte litar på att företagsledaren 
självmant kan upprätta en trovärdig, rättvisande ekonomisk rapport (Lambert, 2001). 
Reviderade redovisningar medför en möjlighet till effektiv resursallokering vilket kan vara till 
nytta såväl för den enskilda investeraren (eller annan intressent) som samhället i stort (Öhman, 
2007). Revisionsplikt syftar på detta sätt till att garantera en viss nivå på den ekonomiska 
informationen i samhället och att vi i nuläget också har pliktrevision på styrelsens och den 
verkställande direktörens förvaltning gör att revisionens roll som övervakningsmekanism blir 
än mer påtaglig (Svanström, 2008).  
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2.2.4 Förväntningsgapet 
 
Ofta talar man om förväntningsgap gällande revisionen och de tjänster den innefattar. Ett 
förväntningsgap uppstår lätt när de olika intressenternas förväntningar på revisorn inte helt 
överensstämmer med vad revisorn faktiskt kan och får göra (FAR SRS, 2006). Områden där 
förväntningsgap ofta uppstår kan gälla årsredovisningens riktighet, obestånd och konkurs, 
förskingringar och andra oegentligheter (ibid). Man kan angripa detta problem på olika sätt, 
man kan informera intressenterna om vad revisorsrollen innebär och vad lagstadgad revision 
omfattar och/eller arbeta för att god revisionssed innefattar mer av vad intressenterna förväntar 
sig (ibid).  

 
 
                     Figur 3, förväntningsgapet, Revision – En praktisk beskrivning, FAR SRS 2006, s.131 

 
I artikeln En efterfrågestyrd revision minskar förväntningsgapet i Balans nr 2 2008 intervjuas 
Peter Clemedtson, dåvarande ordförande för FAR SRS. Peter Clemedtson säger här att 
lagstadgad revision av aktiebolag och gemensamt regelverk för stora och små företag är det 
som skapar ett förväntningsgap. Andra orsaker som också nämns av Clemedtson är 
otydligheten i tjänsteutbudet, ett ökat intresse från allmänheten bland annat genom 
aktiesparande samt en snabbhet i affärslivet. Angående avskaffandet av revisionsplikten så 
menar Clemedtson att detta kommer minska förväntningsgapet eftersom det då blir en 
efterfrågestyrd revision. Peter Clemedtson jämför revisionen med efterfrågestyrda tjänster, t.ex. 
due diligence, där man skräddarsyr uppdraget efter ett reellt behov. Då vet kunden vad som ska 
göras, man har beställt en tjänst. Peter säger också att FAR SRS har ansvar för att skapa 
förståelse för revisionen och arbeta för efterfrågestyrd revision och FAR SRS har också ett 
ansvar att utveckla alternativa produkter när revisionsplikten försvinner. Viktigast nu, menar 
Clemedtson, är att finna formen för den efterfrågestyrda, frivilliga revisionen och andra 
alternativa produkter, till exempel bokslutsberättelse.  
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2.3 Revisionspliktens avskaffande i andra länder 
 
2.3.1 Revisionspliktens avskaffande i Danmark 
 
I Danmark antogs lag L50 den 21 mars 2006 som föreskriver att små företag inte längre är 
skyldiga att ha revision (SOU 2008:32). En rapport från Erhvervs- og Selskabsstyrelsen låg till 
underlag för beslutet då rapporten analyserade revisionspliktens betydelse för att upprätthålla 
årsredovisningens kvalitet och trovärdighet, bekämpa den ekonomiska kriminaliteten, 
effektivisera skattekontrollen samt skydda ägare och investerare, kreditgivare och företagen 
själva (SOU 2008:32).  
 
I rapporten slås det fast att avskaffande leder till kostnadsbesparingar för berörda företag, att 
påverkan på antal väsentliga fel i årsredovisningen är begränsad då företagen oftast köper 
paketlösningar från revisorn, att den lagstadgade revisionen inte är någon effektiv metod för att 
förebygga och avslöja ekonomisk brottslighet (Erhvervs- og Selskabsstyrelsen, 2005). 
Skatteräkenskaperna omfattas inte av revisionsplikten i Danmark (ibid).  Däremot använder 
små företag ofta sin revisor för att upprätta årsredovisningen och göra skatteberäkningar och 
det är därför troligt att skattemyndighetens kontroller kommer att beslutas med hänsyn till om 
företaget revideras eller ej (SOU 2008:32).  
 
När lagen trädde i kraft så halverades de gränsvärden som Erhvervs og Selskabsstyrelsen 
rekommenderat vilket gav en frivillig revision för företag som inte överstiger mer än en av 
följande gränser. 

 
• En balansomslutning på 1,5 miljoner danska kronor  
• En nettoomsättning på 3 miljoner danska kronor  
• Ett genomsnittligt antal anställda på 12 personer.  
 

Förslaget som lades fram till Folketinget innebar en s.k. opt-in lösning men en kompremiss 
ledde till opt-out lösning, det vill säga företagen som har rätt att välja bort revisionen var 
tvungna att aktivt välja bort revisionen och bland annat upplysa i årsredovisningen att 
bolagsstämman valt bort den, något som ofta glömts bort vilket lett till att bolaget trots allt 
måste revideras (SOU 2008:32).  
 
När det gäller revisorns närvaro i bolagen som en preventiv effekt mot ekonomisk brottslighet 
har avskaffandet kombinerats med två skärpningar. För det första kan Erhvervs- og 
Selskabsstyrelsen besluta att ett företag ska omfattas av revision under 1–3 år om bolaget eller 
ägaren av ett enmansbolag bryter mot bolags-, skatte- eller redovisningslagstiftningen 
(2008:32). För det andra utvidgas handlingsplikten för en revisor som har misstanke om att 
någon i företagsledningen har gjort sig skyldig till grövre ekonomisk brottslighet (ibid).  
  
 
Effekterna av avskaffandet i Danmark 
 
Vid publiceringen av Statens Offentliga Utredning 2008:32 hade 6,45 procent av de presumtiva 
bolagen valt att slopa revisionsplikten, hälften av dessa uppges har gjort det på revisorns 
inrådan och resten för att spara pengar (SOU 2008:32). Den absoluta merparten som valt att 
behålla revisionen uppgav att skälet för det var att intressenterna krävde det och att de ansåg att 
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det inte fanns så mycket pengar att spara (ibid). Den danska revisorsorganisationen FRR 
(Foreningen Registrerede Revisorer) genomför varje kvartal en enkätundersökning bland 120 
av sina medlemmar för att fånga upp aktuell information om småföretagens vardag (Skough, 
2007). Andra kvartalet 2007 frågades om hur företagen agerat angående revisionen och den 
visade också på att företagen i mycket stor utsträckning valt att behålla revisionen och att 
anledningen till detta var att besparingen att välja bort revisionen är för liten (ibid).  
 
Enligt förstudierna som gjordes i Danmark innan avskaffandet var det endast 35 % av 
företagen med en omsättning upp till 5 miljoner danska kronor som uppgav att de tänkte 
behålla revisorn i samma omfång som tidigare (Skough, 2008). När väl plikten avskaffades var 
det så mycket som 93,5 % som valde att behålla revisorn, något som Skough anser vara ett 
tecken på det danska näringslivets förtroende för revisionen. 
 
Boye G Rynord och Bent Sonberg, som är statsautoriserade revisorer och delägare i Addere 
revision utanför Köpenhamn intervjuas i artikeln få danskar väljer bort revisionen i balans nr 
11 2007, skriven av Pernilla Halling. De är inte alls förvånade över resultatet och Addere 
Revision har räknat på hur många av byråns egna klienter som valt bort revisionen och kommit 
fram till att det var 8,53 %. I omsättning för byrån motsvarade det 70 000 danska kronor som 
Addere Revision har förlorat säger Bent Sonberg. 2009 ska det ske en utvärdering av perioden 
med möjlighet för de minsta företagen att välja bort revisionen och i och med att den danska 
regeringen har som mål att minska företagens administrativa bördor med 25 % till 2010 så är 
det troligt att fler företag får möjlighet att välja bort revisionen anser de. De menar 
fortsättningsvis att Addere Revision ökat sin fokusering på att leverera andra tjänster än 
revision de senaste åren, exempelvis rådgivning, redovisningstjänster och assistans vid 
omstruktureringar.   
  
 
2.3.2 Revisionspliktens avskaffande i England 
 
Revisionsplikten avskaffades i England för de allra minsta företagen år 1993 och efter det har 
gränsvärdena höjts flertalet gånger, 1997, 2000 samt 2004 och uppgår nu till, av EU, tillåtna 
maxvärden (Thorell & Nyberg, 2005). Gränsvärdena gällande balansomslutning och 
nettoomsättning höjdes också 20 % 2008 för att följa det maximalt tillåtna då EU ändrade 4e 
och 7e direktivet (SOU 2008:32). Undantaget gäller privata aktiebolag medan publika 
aktiebolag och aktiebolag som driver finansiell verksamhet alltid ska revideras (Thorell & 
Nyberg, 2005).  
 
Även i England är avskaffandet av revisionsplikten som en del av ett mer omfattande program 
för att minska kostnaderna för företagen och göra dem mer internationellt konkurrenskraftiga 
och även som föreslås bli gällande i Sverige så kan minoritetsägare, som innehar mer än 10% 
av aktiekapitalet, kräva revision (SOU 2008:32).  
 
 
Effekterna av avskaffandet i England 
 
En uppmärksammad studie om revisionspliktens avskaffande gjordes 2003 av Jill Collis på 
uppdrag av handelsdepartementet, DTI, i England. Enkäter skickades till 2633 aktiva 
aktiebolag med en omsättning på mindre än 4,8 miljoner pund, balansomslutning under 2,4 
miljoner pund och mindre än 50 anställda (Collis, 2003). Användbara svar mottogs från 790 
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företag. Undersökningen visade att 58 % av företagen med en omsättning på under 1 miljon 
pund (vilket var gällande gränsvärde 2002) avstod från revision. Ytterligare analys av 
resultaten visade att medelvärdet i nettoomsättning för de företag som avstod från revision var 
152 000 pund medan medelvärdet bland företagen som lämnade reviderade rapporter var 269 
000 pund. På frågan vilka användare det var som bidrog till att företaget hade kvar revision om 
så var fallet visade att aktieägare hade mest inflytande följt av banker. Företagen svarade också 
på om de framöver när gränsvärdena höjs kommer avstå från revision. 56 % av dessa svarade 
att de kommer att avstå revision medan 42 kommer att fortsätta ha revision. Även här var 
medelvärdet för omsättning mindre för de som avsåg att avstå från revision än de som avsåg att 
även fortsättningsvis ha revision.  
 
En undersökning gjord av FRC (Financial Reporting Council) (2005) visar också att ledningen 
i mindre företag ofta inte var insatta i om de omfattades av reglerna för att inte behöva 
lagstadgad revision eller inte. Av dem som använde sig av revision trots att de inte behövde det 
menade 62 % att anledningen var att reviderad information är viktigt för banker, långivare eller 
andra kreditgivare och nästan hälften tyckte det var viktigt för att ledningen skulle ha bra 
beslutsunderlag (SERTeam, 2005). En undersökning av The Professional Oversight Board for 
Accountancy (2006) visade på att 85 % av de små och medelstora företagen använder någon 
form av extern hjälp med redovisningen som i nio av tio fall utgörs av 
redovisningsprofessionen. De uppskattar också i denna studie att runt 25 % av de små och 
medelstora företagen använder sig av revision (varav 69% ligger inom gränsvärdena ) medan 
75 % använder sig av undantaget.  
 
I samband med att slopandet av revisionsplikten genomfördes har det växt fram andra, mindre 
omfattande kvalitetskontroller i England (SOU 2008:32). Den mest vanliga idag är 
”compilation reports” som är ställd till företagets ledning och den innehåller ingen försäkran, 
den kan också utföras av vem som helst det vill säga det finns inga krav på att man ska vara 
revisor eller auktoriserad redovisningskonsult (ibid). Värdet av denna rapport har ifrågasatts då 
det inte finns några generella föreskrifter om innehållet och sålunda har 
revisorsorganisationerna erbjudit olika typer av rapporten (ibid). I augusti 2006 introducerade 
också ICAEW (The institute of charted accountants in England and Wales) en ny ”assurance 
service” som är ett alternativ mellan lagstadgad revision och ”compilation report” (ibid). 
 
Slopandet av revisionsplikten har medfört att antalet kvalificerade revisorer i England har 
minskat och reducerat möjligheterna för en allsidig och kvalificerad praktisk utbildning för de 
som önskar bli revisorer (SOU 2008:32). Detta har nu lett till svårigheter att finna revisorer 
som kan och vill revidera olika typer av föreningar som inte är befriade från revisionsplikt 
(ibid).  
 
 

2.4 Den aktuella debatten 
 
 

2.4.1 FAR SRS 
 
Som framhölls i problemdiskussionen så uttryckte Dan Brännström, generalsekreterare för 
FAR SRS, att avskaffandet kan komma att bli ett hårt slag för enskilda revisionsbyråer då de 
flesta av dess 4500 medlemmar arbetar just med små företag (Lans, 2008). Brännström menade 
ju också på att de gärna sett en stegvis övergång på samma sätt som det skett i andra länder.  
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Inför slopandet har nu FAR SRS tillsatt ett projekt som man kallar revisorns verktygslåda, 
vilket är en plattform/portal med nya tjänster och intyg (Ehlin, 2009). Det finns ett värde av 
granskning i många situationer, men revisorer måste bli bättre på att förklara deras produkter 
och tjänster för marknaden och bli mer affärsmässiga säger Björn Bäckvall (ledamot i 
revisionskommittén) när han och Bo Hjalmarsson (ordförande i revisionskommittén) intervjuas 
av Åsa Ehlin, publicerad i Balans nr 2, 2009. Hjalmarsson och Bäckvall menar också att man 
som revisor ska vara kreativ inom ramen för revision. Angående om marknaden behöver dessa 
”nya” tjänster svarar Hjalmarsson att eftersom revisorn har en så nära kontakt med 
företagsledningen så kan man leva vidare i den rollen och utöka tjänsterna till kunden. Man har 
också diskuterat intyg, ett ord som måste släppas menar Hjalmarsson och Bäckvall då det gör 
att man lever kvar i de gamla revisorsintygen. Förhoppningen är att portalen ska vara klar i juni 
och att den ska vara tillgänglig via FAR SRS hemsida men det är viktigt att det blir rätt från 
början och att det blir ett pedagogiskt upplägg vilket gör att det tar lite tid påpekar Björn 
Bäckvall. Många revisorer har också frågat sig hur man ska komma upp i de 1500 timmar 
revision (under 5 år) som krävs för att få behålla sin auktorisation/godkännande när 
revisionsplikten försvinner menar de bägge, men många av de nya tjänsterna och intygen är 
enligt deras mening revision. Både Björn Bäckvall och Bo Hjalmarsson är övertygade om att 
behovet av kvalitetssäkrad information kommer att öka i framtiden.  
 
 
2.4.2 Småföretagarna 
 
Revisionen är till nytta för ägarna i företag där ledning och ägare är åtskilda enligt agentteorin 
(Artsberg, 2005). Även banker kan ställa krav på reviderad information vid eventuell 
låneupptagning (Strenger, Halling, Sandén, 2008). En undersökning gjord av Tobias 
Svanström vid Umeå universitet vars resultat presenteras i balans nr 11, 2006 visar att 60 % av 
företagen med en omsättning upp till 5 miljoner svara ja på frågan om de skulle välja revision 
även utan lagstadgad skyldighet. Av företag med en omsättning mellan 5-50 miljoner kronor 
var motsvarande andel 73-81 % och undersökningen visar också att företagen i allmänhet inte 
ser revisionen som någon ekonomisk börda eller innebär onödig tidsåtgång för 
företagsledningen (Svanström, 2006).  En D-uppsats vid handelshögskolan i Göteborg, skriven 
av Samuel Bjälkemo, Tobias Brodin och Daniel Larsson visar att mer än hälften av företagen i 
undersökningen, som baseras på enkätsvar från 284 företag, tycker att nyttan med revisionen 
överstiger kostnaden. Undersökningen visar också att majoriteten av företagen skulle fortsätta 
med frivillig revision, mellan 60 och 80 % beroende på storlek, där enkätsvaren visar att ju 
större företaget är desto mer positivt inställd är man till frivillig revision (Bjälkemo et al., 
2005).    
 
 
2.4.3 Banker  
 
I SWECO:s undersökning om bankernas uppfattning om revisionens betydelse vid 
kreditgivning går att läsa att 70 % av de tillfrågade kreditcheferna tycker att förslaget om 
avskaffande är dåligt (Strenger, Hallin, Sandén, 2008). Undersökningen grundar sig i huvudsak 
på en enkät ställd till drygt 80 lokala kreditchefer runtom i landet.  
Studien visar att revisorn och revisionen har en stor betydelse för bankerna i samband med 
kreditgivning och att en reviderad årsredovisning är en kvalitetsstämpel som ökar bankernas 
förtroende för redovisningen och företaget som helhet. I samband med en slopad revisionsplikt 
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blir enligt respondenterna förekomsten av revision den första frågan att ställa en kredittagare. I 
undersökningen slås också fast att avsaknad av reviderade årsredovisningar innebär att 
kreditbedömningen kan komma att påverkas negativt för samtliga typer av företagskunder, 
såväl nya som gamla, såväl företag med god finansiell ställning som sämre finansiell ställning. 
En påfallande stor andel av cheferna menar också att oreviderade räkenskaper faktiskt kan leda 
till nekande av krediter för många företag. En fråga i enkäten behandlade också om 
kreditcheferna tyckte det var tillräcklig kvalitetskontroll av räkenskaperna om en 
redovisningskonsult biträtt det kredittagande aktiebolaget, på vilken 80% svarade ja, under 
förutsättning att redovisningskonsulten är auktoriserad av branschförening.  
 
 
2.5.4 Skatteverkat 
 
Skatteverket avstyrker SOU 2008:32s huvudförslag om att avskaffa revisionsplikten för små 
företag i ett remissvar 2008-06-23. Enligt skatteverket har utredningen underskattat den 
preventiva effekten som revisionen innebär för att motverka fel och fusk i deklarationerna, och 
om revisionsplikten avskaffas måste den kombineras med kompenserande åtgärder för att 
motverka att redovisningsstandarden sjunker och skattefelen ökar. Skatteverket har bedömt att 
en mycket stor del av skattefelen återfinns bland de företag som vi definierar som micro- och 
småföretag och skatteverket anser i sitt remissyttrande att om beslut fattas om avskaffande av 
revisionsplikten bör ett betydligt lägre gränsvärde sättas. Angående kompletterande åtgärder så 
går det bland annat att läsa i remissyttrandet att allmän bokföringskontroll ska kunna ske 
oanmält och om den ska ha någon effekt så bör den kopplas till någon form av sanktion. 
Skatteverket ser gärna också att regeringen engagerar sig i utvecklingen av 
redovisningskonsultmarknaden och tillsammans med branschen kommer fram till hur kraven 
och kvalifikationerna inom branschen ska utformas. Detta då de anser att 
redovisningskonsultens roll kommer komma i förgrunden efter avskaffandet.  
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3. Metod 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
I detta kapitel redogörs för de metodologiska val som gjorts i studien, på vilket sätt primärdata 
och sekundärdata erhållits, intervjuernas upplägg och även en diskussion kring uppsatsens 
reliabilitet och validitet.  
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 

3.1 Metodologiskt angreppssätt  
 
 
3.1.1 Induktion 
 
Studien är av explorativ, induktiv karaktär. Vid en explorativ, induktiv studie finns inga 
förutbestämda hypoteser eller exakta ramar som begränsar slutprodukten (Merriam, 1994). Vid 
en induktiv ansats går forskaren fån empiri till teori och intervjun bör genomföras utan några 
störande förväntningar om resultatet (Jacobsen, 2006).  
 
Uppsatsen anknyter till ett fenomenologiskt aktörsperspektiv där intresset ligger i förhållandet 
mellan aktör och fenomen, det vill säga inte aktörerna eller fenomenet i sig själva. Under 
intervjun försöker forskaren påverka så lite som möjligt vid detta perspektiv vilket innebär att 
forskaren håller inne sin egen förståelse, sätter sina tidigare erfarenheter och teorier i parantes, 
och enbart försöker hjälpa aktören att reflektera över sin erfarenhet (Norén, 1995). Genom 
intervju med den reflekterande aktören så kan en bättre förståelse för den yttre verkligheten nås 
och forskaren närmar sig det objektiva fenomenet (ibid).   

Reflekterande subjekt 
utgörs i studien av 
auktoriserade revisorer. 
Fenomenet utgörs av 
avskaffandet av 
revisionsplikten. 
 
 
 

Figur 4, fenomenologiskt aktörsperspektiv, Norén, L. (1995). Tolkande företagsekonomisk forskning, s.159 
 

Studien är i sin grund induktiv och problemformuleringen är öppen, däremot sker en 
kontinuerlig återkoppling till teori, effekter i andra länder och den offentliga debatten på ämnet 
för att svara på uppsatsens frågeställning. På detta sätt kan ett abduktivt inslag ses men 
primärdata insamlas utan förföreställningar, inte minst på grund av att åsikterna som framhålls 
i den offentliga debatten går isär.  
 

 
3.1.2 Deskriptiv ansats 
 
Studien görs med en deskriptiv ansats där jag avser beskriva och förstå effekterna av 
avskaffandet av revisionsplikten ur revisorernas synvinkel och vilka förändringar de planerar 
att göra för att möta avskaffandet. Intervjuerna genomförs vid en given tidpunkt, så kallad 
tvärsnittsstudie, och kausala uttalanden är då inte möjliga (Jacobsen, 2006). Slutprodukten av 
denna studie, beskrivningen, av revisorernas syn på problemet avses vara omfattande och tät. 
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Tät beskrivning är en term som lånats från antropologin och innebär en fullständig och 
bokstavlig beskrivning av det som studerats (Merriam, 1994). Studien har en kvalitativ 
karaktär. Med en kvalitativ ansats så intervjuas relativt få respondenter men då med en intensiv 
uppläggning (Jacobsen, 2006). Vid kvalitativ forskning utgår man ifrån att det finns många 
verkligheter, att världen inte är objektivt beskaffad, och därför behöver tolkas snarare än mätas 
(Merriam, 1994). Intervjuerna är öppna vilket lämpar sig vid intervjuer med få respondenter 
och där avsikten är att ta del av den enskilda individens åsikter och hur den tolkar och lägger 
mening i ett speciellt fenomen (Jacobsen, 2006).  
 
 

3.2 Datainsamlingsmetod och tillvägagångssätt  
 
 

3.2.1 Primärdata 
 
Primärdata insamlas genom öppna, personliga intervjuer på respektive revisors kontor och 
varje intervju varande mellan 45-och 60 minuter. Respondenterna uppgår till fyra stycken vilka 
är aktiva på olika revisionsbyråer.  
 
 
Val av respondenter 
 
Vid val av respondenter bör man välja kriterier för urvalet (Jacobsen, 2006). Urvalet av 
uppgiftslämnare bör vara ändamålsorienterat och styras av vilken slags information vi vill få 
(Jacobsen, 2006). Kriterier för urvalet i denna undersökning är information, att respondenterna 
har den kunskap och erfarenhet som kan vara erfordrad för att ge utfyllande svar inom ämnet. 
Antalet respondenter uppgår till fyra. Just fyra har valts för att få bidrag till studien i tillräcklig 
omfattning samtidigt som antalet har begränsats av tiden. Respondenterna är aktiva som 
revisorer på några av de större revisionsbyråerna i landet. Dessa byråer valdes för att öka 
sannolikheten att frågan om avskaffandet har diskuterats tidigare och eventuella förändringar 
bearbetas. Möjligtvis skulle respondenter från mindre byråer ge annorlunda svar men detta är 
ett av studiens kriterier och anledning till valet framgår ovan. Önskemål om auktorisation ställs 
och i annat fall att de har den erfarenhet som kan vara behövlig och öka rimligheten att de har 
kunskap om det berörda fenomenet, avskaffandet av revisionsplikten. Fyra olika byråer väljs 
för att se skillnader i synen på avskaffandet samt för att se på vilka olika sätt de förbereder eller 
genomför förändringar för att möta slopandet av revisionsplikten.  
 
Respondenter 
 
Ernst & Young 
Per Spolén är auktoriserad revisor hos Ernst & Young. 
Intervjun ägde rum 2009-03-06, klockan 11:00 på Ernst & Youngs kontor i Halmstad. 
 
BDO Nordic 
Åsa Larsson är auktoriserad revisor hos BDO Nordic. 
Intervjun ägde rum 2009-03-10, klockan 09:00 på BDO Nordics kontor i Ängelholm. 
 
Öhrlings Pricewaterhousecoopers 
Tomas Ekblad är auktoriserad revisor hos Öhrlings Pricewaterhousecoopers.  
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Intervjun ägde rum 2009-03-12, klockan 10:00 på Öhrling Pricewaterhousecoopers kontor i 
Halmstad.  
 
Varbergs Revisionsbyrå  
Kjell Johansson är godkänd revisor på Varbergs Revisionsbyrå. 
Intervjun ägde rum 2009-03-13, klockan 09:00 på Varbergs Revisionsbyrås kontor i Varberg.  
Intervjuer/Enkätunderlag 
 
Utifrån de begrepp och teorier som redogörs för i referensramen har jag läst in mig i ämnet. 
Detta för att kunna ha en övergripande bild vid intervjun och ha möjligheten att ställa 
följdfrågor vid de specifikstyrda frågorna. Syftet är att i början av intervjun berätta för 
respondenten mer specifikt vad uppsatsen behandlar. Därefter ett antal öppna frågor där inga 
följdfrågor ställs för att se var de lägger fokus och anser som viktigast. Därefter följer mer 
specifika frågor som kretsar kring avskaffandet för att få uttömmande svar på dessa områden 
och för att se skillnader respondenter/byråer emellan och få en fullständig bild av deras 
perspektiv. En intervjuguide återfinns som bilaga sist i denna rapport.   
  
 
3.2.2 Sekundärdata 
 
Sekundärdata samlades in genom sökningar i högskolans bibliotek, databaser (ABI/INFORM) 
och på Internet. Jag använde mig av sökord som revisionsplikten, avskaffande, revisor, 
agentteorin, positiv redovisningsteori, dess engelska motsvarigheter med fler. Sökorden 
kombinerades i olika sammansättningar för att hitta lämplig litteratur på området. Då 
avskaffandet av revisionsplikten är beskaffat med lagändringar har även olika myndigheters 
publiceringar i Sverige, Danmark och England studerats. 
 
 

3.3 Diskussion kring vald metod 
 
3.3.1 Reliabilitet  
 
Reliabilitet avser om resultaten är tillförlitliga (Jacobsen, 2006). Reliabiliteten bör övervägas 
vid intervjun, utskriften och analysen och handlar då vid intervjun om att man omedvetet kan 
påverka respondenten på olika sätt så som ledande frågor (Kvale, 1997). Vid utskriften och 
analysen kan det handla om intersubjektiv reliabilitet, hur utskriften kontrolleras, hur olika 
personer kan tolka och översätta en text från engelska till svenska på olika sätt (Kvale, 1997). 
Jacobsen (2006) tar bland annat upp kontexteffekt som en variabel att beakta för att säkerställa 
reliabiliteten. Kontexteffekten avser här i vilket sammanhang intervjun äger rum, om den sker i 
en naturlig miljö så som respondentens arbetsplats, eller i en för respondenten artificiell miljö, 
en miljö som är ovanlig för undersökningsobjektet.  
 
För att påverka respondenten så lite som möjligt vid intervjun så används öppna frågor i första 
delen och respondenten tillåts själv avgöra vad han eller hon anser viktigt i det berörda ämnet. 
Intervjuerna äger rum på respektive respondents arbetsplats, vilket för dem är en naturlig miljö. 
Vid intervjun används ljudbandspelare för att registrera allt som sägs samtidigt som 
anteckningar förs, detta för att säkerställa fullständig data. 
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3.3.2 Validitet 
 
Inre eller intern validitet handlar om frågan i vilken mån ens resultat stämmer överens med 
verkligheten, om man studerar och mäter det man verkligen tror sig mäta (Merriam, 1994). Det 
kan handla om huruvida man intervjuat rätt enheter/respondenter och om de ger rätt 
information det vill säga om de har den kunskap och närhet till det fenomen som undersöks 
som man tror (Jacobsen, 2006).  
Extern validitet handlar om i vilken grad som resultaten, rönen, från undersökningen kan 
generaliseras på en större helhet/population (ibid). 
 
Felaktigt utformade frågor kan leda till validitetsproblem på så sätt att man tror sig mäta en sak 
men mäter en annan (Jacobsen, 2006). För att motverka detta så studerades mycket material 
innan som givit mig den teoretiska kunskap som kan vara behövlig vid intervjutillfället för att 
ställa följdfrågor. Även en konkret beskrivning av vad som är undersökningens fokus delges 
respondenten innan intervjun. Detta samtidigt som jag avser vara försiktig med att begränsa 
respondentens svarssvängrum. Enheterna väljs utifrån ett kriterium att de är auktoriserade 
alternativt godkända med lång branscherfarenhet.  
 
Gällande generaliserbarheten så är inte detta avsikten med studien och i denna studie är svaren 
från respondenterna subjektiva ställningstaganden från ett litet urval. Det har visat sig i tidigare 
forskning att det är svårt att dra generella slutsatser från kvalitativa studier (Saunders, Lewis & 
Thornhill, 2007). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



19 

 
 
 
 
 

4. Empiri 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
Först i detta kapitel återges respektive respondents/revisors karriär av vad som kom fram vid 
intervjun. Därefter följer deras syn på potentiella effekter av avskaffandet och förändringar de 
planerar eller genomför. Sist i kapitlet tas synpunkterna upp gällande mer specifika frågor i 
den mån de inte behandlades i de tidigare sektionerna.  
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 

4.1 Respondenterna och deras bakgrund 
 
 

Per Spolén  
Per Spolen arbetar idag som auktoriserad revisor på Ernst & Youngs kontor i Halmstad. Han 
har jobbat på Ernst & Young i runt 20 år, han började 1989 i Stockholm där han jobbade i två 
år och flyttade sedan ner till Halmstad. Per Spolén blev auktoriserad revisor 1995 och han har 
jobbat med både stora och små företag, med revision, konsultation, skatter, med mera. Spolén 
var kontorschef på kontoret i Halmstad under sex år men på grund av omorganisering så jobbar 
han nu mera med marknadsfrågor, där avskaffandet av revisionsplikten ingår som en fråga att 
hantera. 
 
 
Åsa Larsson  
Åsa Larsson arbetar på BDO Nordics kontor i Ängelholm. Hon uttrycker det som att hon i 
princip alltid jobbat i branschen och hon började på en lokal revisionsbyrå i Ängelholm. Åsa 
Larsson gick något som på den tiden hette högre ekonomisk specialkurs och jobbade sedan ett 
antal år på en liten revisionsbyrå som så småningom blev uppköpta av Ernst & Young där hon 
fortsatte att arbeta. Efter ett tag så slutade hon och ett par kollegor på den byrån och startade en 
egen lokalbyrå igen. Hon läste på högskola, 160 poäng, samtidigt som hon jobbade och skrev 
så småningom revisorsexamen och högre revisorsexamen. Auktoriserad revisor blev hon 2006. 
 
 
Tomas Ekblad 
Tomas Ekblad arbetar på Öhrlings Pricewaterhousecoopers i Halmstad. Tomas Ekblad har 
varit i branschen i drygt 20 år och började 1987 på Hagströms som sedan blev Ernst & Young 
efter ett antal namnbyten. Ett tag hade Ekblad och en kollega en egen byrå i ett antal år innan 
han hamnade på Öhrlings, vilket var för cirka fem år sedan. Ekblad har på så sätt gått från en 
stor byrå till en liten byrå och tillbaka igen. Auktoriserad revisor blev Tomas Ekblad 1993 och 
reviderar alla möjliga bolag men numer är det i huvudsak familjeföretag i alla storlekar som 
han reviderar. Han menar också att det blir mycket konsultarbete eftersom han varit aktiv i 
branschen så pass länge.  
 
 
Kjell Johansson 
Kjell Johansson är aktiv vid Varbergs Revisionsbyrå AB. Kjell Johansson var en huvudaktör 
vid bildandet av vad som nu är Varbegs Revisionsbyrå (då en ren redovisningsbyrå med 
namnet Varbergs Redovisningskonsult AB) i september 1967. Sedan dess har företagets 
ombildats men har samma organisationsnummer så bolaget är till hösten 42 år gammalt. Kjell 
Johansson läste under tiden han jobbade på kvällsuniversitetet i Göteborg, men läste aldrig 
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färdigt till en fullständig examen utan valde kurser utefter vad han tyckte han behövde i jobbet, 
vilket uppgick till runt 80 poäng. I början av 80-talet kom kraven på vad en revisor skulle ha i 
teoretisk utbildningsväg och Johansson fick läsa om mycket av det han läst tidigare och lägga 
till ytterligare så att de uppställda kraven skulle tillgodoses och blev då godkänd revisor 1984. 
Verksamheten har vuxit successivt och idag är det 20 anställda vid byrån, där Kjell Johansson 
nu äger hälften efter han överlåtit halva verksamheten till en kollega, och de arbetar med cirka 
700 företag, allt från den minsta enmanskonsulten som är vilande upp till företag med en 
omsättning på mellan 500 och 700 miljoner kr. Varbergs Revisionsbyrå är medlemmar i 
Impact som är ett nationellt och internationellt nätverk för fristående revisionsbyråer.       
 
 

4.2 Effekter av avskaffandet och medvetna förändringar på 
byråerna (öppen) 
 
Först redovisas svaren på de öppna frågorna angående avskaffandet som ligger först i 
intervjuguiden. Dessa är:  

• Vilka effekter förväntar du dig det första året efter att avskaffandet träder ikraft 2010 
• Vilka effekter förväntas på längre sikt (5-10 år) efter ikraftträdandet.  
• Vilka medvetna förändringar sker på byrån för att möta avskaffandet 
 
 

4.2.1 Förväntade effekter av avskaffandet (öppen) 
 
 
Per Spolén (Ernst & Young) 
Per Spolén säger att de misstänker att det inte kommer hända så jättemycket första året, utan att 
det kommer se ut i princip som vanligt då det ofta har en tröghet. Han menar att det kommer ta 
ungefär tre år, så att de har god tid på sig. Han uttrycker fortsättningsvis att det har varit 
monopol, att alla måste ha en revisionsberättelse och det har varit det enda sättet att 
kvalitetssäkra finansiell information.  
 
Per Spolén tror att om/när revisionen blir frivillig så kommer det att dyka upp andra typer av 
kvalitetssäkringar, det behöver inte vara en revisionsberättelse menar han utan andra intyg som 
inte heller nödvändigtvis måste lämnas varje år utan kanske var tredje. Kundens behov och 
dess intressenters behov sätter Per Spolén i centrum och han tror att avskaffandet kommer 
resultera i nya tjänster och nya typer av intyg som ersätter den traditionella revisionsberättelsen 
och att marknaden kommer att styra var exakt vi hamnar.  
 
Spolén tror också att det benet med mer konsultinriktat arbete, med bokslut och redovisning, 
kommer att växa medan revisionsbenet kommer att bli mindre, det vill säga en förskjutning 
från revision till konsultation.  
 
Per Spolén är dock övertygad om att de kommer att få behålla de allra flesta kunderna då det är 
så mycket annat de behöver hjälp med och han ser avskaffandet mer på gott än på ont för att de 
får möjlighet att hjälpa kunderna med mer saker då jävsreglerna också ändras. I grunden ser 
Spolén positivt på avskaffandet. ”Vi har så oerhört nära kontakt med våra kunder, ofta är det 
ägarfrågor och detta är för dem viktigare än vad revisionsberättelsen är.”   
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Åsa Larsson (BDO Nordic) 
Åsa Larsson är övertygad om att ett avskaffande kommer ske på ett eller annat sätt och kanske 
med någon förskjutning i tiden.  
 
Vilka effekterna blir av avskaffandet tycker Åsa Larsson det är svårt att uttala sig om då hon 
upplever det som en ickefråga för många av deras kunder vilket hon är lite förvånad över. Åsa 
Larsson menar på att en del av kunderna inte ens vet om att ett avskaffande av revisionsplikten 
är på gång och en del av kunderna uttrycker det som att det är en självklarhet att de ska ha kvar 
revisorn. Larsson tror att det kan vara så att kunderna ibland blandar ihop revisorn med allmän 
hjälp. Hon fortsätter med att berätta att de har en del rena revisionsuppdrag där man har en 
extern redovisningskonsult som sköter hela redovisningen och revisorerna på BDO då endast 
reviderar. När det är en duktig, kvalificerad redovisningskonsult som gjort jobbet så tror 
Larsson att de kommer förlora just de uppdragen, samtidigt som redovisningskonsulterna har 
uttryckt en vilja att ha kvar revisorn menar hon. ”Jag kan ju tycka att om det är en duktig, 
kvalificerad redovisningskonsult så tycker jag att vi inte borde få behålla de uppdragen, lite 
beroende på redovisningskonsulten i och för sig, det är inte alla som är beredda på att ta hela 
ansvaret utan att många av dem har själva uttryckt att de vill ha kvar revisorn.” 
 
Åsa Larsson tror att effekterna kommer bli märkbara redan första året, dock beroende på hur 
reglerna kommer se ut i slutändan, om företagen aktivt måste välja bort revision eller inte.  
 
Hon tror också att de kommer att tappa en del kunder men inte så väldigt många.  
Larsson ser även en risk i att det blir en prissänkning, och då inte från revisorernas sida utan 
redovisningskonsulternas. Hon menar att det finns en stor bredd bland redovisningskonsulterna 
och att de som startar upp något litet från hemmet, som inte lägger något större kapital på 
utbildning och liknande kan såklart ta mindre betalt. Speciellt i dessa kristider så finns det 
alltid folk som bara tittar på priset menar hon. Åsa Larsson tror att det kommer att ske en viss 
omflyttning av kunder, att vissa kommer att lämna en byrå och testa någon annan men de har 
inte planerat för några nedskärningar på kontoret eller så, och det tror hon inte ska behövas.  
 
Vilka effekterna kommer att bli är såklart också beroende på hur banker kommer att ställa sig 
och andra intressenter menar hon och tar upp att skatteverket pratar om att det ska finnas en 
ruta på deklarationen att kryssa i ifall en revisor har tittat på uppgifterna, något som Åsa 
Larsson tycker motverkar syftet med avskaffandet lite grann.  
 
I övrigt så tror Åsa Larsson att det kommer bli mer press på revisorerna, att verkligen prestera 
något och visa att det är värt att köpa tjänsterna men i grunden är hon positivt inställd. ”Det 
blir efterfrågestyrd revision och det tror jag i grunden är jättebra.”  
  
 
Tomas Ekblad (Öhrlings Pricewaterhousecoopers) 
Tomas Ekblad tror inte att det kommer bli någon större effekt under första året när han utgår 
från sig själv, mer än att arbetsbelastningen för honom blir lite lägre än i nuläget.  
 
Ekblad slår fast att revision inte tillför så mycket i bolag som har en kompetent 
redovisningskonsult, inga kreditgivare, inga risker men han tror i alla fall att effekterna av 
avskaffandet kommer ta lite tid. Han har också märkt av att i vissa bolag där de har rådgivning 
nu lägger om räkenskapsår.  
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På lite längre sikt tror Tomas Ekblad att det kommer komma en hel del andra mellanting av 
tjänster, olika former av bestyrkandegrader av årsredovisningar och så vidare. Ekblad säger 
också att det är mycket som behöver finjusteras i de årsredovisningar där de endast har ren 
revision och han menar på att de företag som väljer att ha en hög kvalitet på årsredovisningen 
nu säkert även fortsättningsvis kommer att vilja ha den typen av kvalitetskontroll. Ekblad 
menar att det kanske inte behöver vara en fullständig revision men en kvalitetskontroll på 
bokslut och årsredovisning och han tror att det förmodligen kommer se bedrövligt ut hos de 
företag som väljer att inte ha det. Ekblad menar att det på detta sätt kommer att utkristallisera 
sig bra företagare och dåliga företagare, dåliga företagare kommer att välja att avstå från 
rådgivning och då också få de problem det innebär. Många kommer att vilja ha frivillig 
revision och många andra kommer att välja att ha en kvalitetssäkring av årsredovisningarna 
menar Tomas Ekblad, och de som inte vill ha någotdera kommer inte att finnas kvar som 
kunder på byrån menar han. Ekblad berättar också att de redan nu har diskussioner med 
klienter som inte vill betala så mycket och de kommer inte vara kvar som kunder och är enligt 
Eklunds tycke inte särskilt roliga att jobba med heller.  
 
Tomas Ekblad poängterar också att det är relativt lång tid till dess att avskaffandet kan 
förväntas gå igenom vilket generar ett vakuum fram till dess d v s att det kan vara svårt att 
finna en revisor som vill ta över ett uppdrag till en rimlig kostnad för företaget om någon 
bestämmer sig för att sluta.  
 
Ekblad är osäker på vilka effekterna blir när det gäller bemanningsbehov också, men när det 
gäller rena revisioner med assistentarbete, internkontrollgranskningar, värderingskontroller och 
liknande så är han dock ganska säker på att de kommer minska relativt mycket och att detta 
kommer slå på behovet av revisorsassistenter. ”Sedan är det en fråga av vad det kan bli för nya 
tjänster på bokslut och redovisning sidan för där kommer andra sidan behovet öka.” Ekblad 
räknar också med att det alltid kommer att finnas ett behov för de kvalificerade tjänsterna.  
 
 
Kjell Johansson (Varbergs Revisionsbyrå) 
Kjell Johansson tror inte att de kommer tappa några klienter på grund av avskaffandet. 
Johansson tar upp som exempel att deras kollegor i Köpenhamn på en stor byrå med 70 
anställda inte hade tappat en enda klient, däremot kan de själva inrikta sig på annat än revision.  
 
Kjell Johansson ser också införandet av bokslutsberättelsen som en viktig del och praktiskt 
taget alla på kontoret har genomgått kurserna så de idag är auktoriserade 
redovisningskonsulter. Den som ska skriva på bokslutsberättelsen är ju den auktoriserade 
redovisningskonsulten FAR SRS berättar Johansson och menar på att det är lite komplicerat 
med att den auktoriserade redovisningskonsulten SRF (Sveriges Redovisningskonsulters 
Förbund) egentligen inte får skriva bokslutsberättelser, men Johansson kan inte förstå hur de 
skulle hindra dem från att göra det. Detta kommer enligt Johansson medföra att det kommer att 
florera mängder av bokslutsberättelser som inte är relevanta. Nu pågår en stor diskussion om 
ett samgående av FAR SRS och SRF berättar han vidare, och ett samgående tror han att det 
kommer bli så småningom vilket han ser positivt på. Det tror Johansson kommer att öka kraven 
på kvalitet för de som är auktoriserade av SRF då han tycker att kvaliteten på 
redovisningskonsulterna idag är väldigt skiftande.  
 
Kjell Johansson tycker att det är ett för stort steg från början, med en omsättning ända upp till 
83 miljoner, för att EU-anpassa direkt och ger exempel på Danmark där gränsen sats vid 3,5 
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miljoner. Men detta innebär samtidigt menar han att det finns mängder med andra saker att 
jobba med, det behöver inte vara slutrevision, då man ändå ska göra redovisning och 
deklaration.  
 
Han tar också upp systemet med en kryssruta i deklarationen i Danmark som man fyller i om 
man haft kvalificerad hjälp och uttrycker oro för att man lägger allt i knät på 
skattemyndigheten om rutan inte är ifylld. De har sällan resurser för att göra granskningar 
menar han.  
 
Vidare tror Kjell Johansson att det kommer utkristallisera sig ett a-, b- och c-lag där a-laget är 
de som behåller revisionen på frivillig basis, b-laget är de som får en bokslutsberättelse, där 
inga anmärkningar lämnas på materialet då det inte finns något som heter oren 
bokslutsberättelse. C-laget är slutligen de som inte lämnar något alls och utgörs av småföretag 
som har en redovisningsbyrå men inga krediter eller liknande. Johansson upplever dock att 
företagen ändå vill ha kvalificerad rådgivning och menar att han själv jobbar 75 % av tiden 
som konsult och tar också upp de ökade möjligheterna om revisorsjävet försvinner. 
Revisorsjävet måste försvinna menar han i och med att revisionsplikten försvinner och han tror 
då att det kommer blir lite förändrade arbetsuppgifter. ”Det kommer att bli en kantring lite i 
arbetsuppgifterna, det tror jag, men inte mindre att göra.”   
 
Johansson tar även upp att den största erfarenheten av efterfrågestyrd revision finns i England 
och att de pratat med kollegorna där väldigt mycket via Impact. Men han anser att det är en stor 
organisatorisk skillnad i England mot hur det är i Sverige, att de har en mycket klarare hierarki 
med revisorn högst upp i huset och ett väldigt långt steg ner till assistenterna. Vid diskussioner 
med kollegorna i England så framkom det att det egentligen fanns tre kategorier berättar 
Johansson. En av de engelska kollegorna hade sagt att han bara hade stora bolag så han 
berördes inte, en annan kollega att det varit lite turbulent men inte speciellt mycket och att han 
fått nya klienter istället för de han förlorat och den tredje sa att han blivit av med ganska många 
små företag som gick till så kallade källarbyråer. Går företag över till så kallade källarbyråer då 
blir ju kvaliteten lidande då de inte har som helst krav på sig när det gäller organisation och 
kvalitetstänkande menar Johansson. Däremot tror han att om SRF och FAR SRS går samman 
så kommer kvaliteten att öka i branschen. ”Skulle vi nu få in SRF:arna, alltså de som är 
redovisningskonsulterna in i FAR SRS organisation så kommer de råka ut för samma 
kvalitetskrav som vi har idag och då tror jag att alltihopa, både redovisningsbranschen och 
revisionsbranschen kommer att lyfta, kvalitetsmässigt, och det kan man ju inte se negativt på.” 
 
Johansson ställer sig dock frågande inför andra saker som avskaffandet av revisionsplikten kan 
generera. Som exempel ställer han sig frågande till hur det blir med offentliggörandet av 
årsredovisningar, om årsredovisningar inte längre ska skickas in och vilka problem det innebär 
för bankerna då deras ratingsystem per automatik försvinner, något som också bankerna 
uttryckt oro inför när Johansson diskuterat med dem. 
 
Kjell Johansson tycker också att man istället för ett avskaffande av revisionsplikten skulle ha 
diskuterat och tagit fram nya företagsformer. Han ser ett problem i att vi har runt 320 000 
aktiebolag i Sverige, vissa företag som är väldigt små, inte har några krediter i banker men 
ändå är de aktiebolag på grund av det är en skattefråga. Tittar man på Tyskland, berättar han, 
där har de 2000 ”Aktiengesellschaft”, och resterande del som är ”Gesellschaft mit beschränkter 
Haftung”, GmbH och i Danmark har de ”Anpartsselskab” och de har ”Aktieselskab”. De har 
alltså i Tyskland 2000 aktiebolag och i Sverige finns 320 000 på en population som är en 
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tiondels av Tysklands menar han. Den mellanformen, som ligger mitt emellan handelsbolag 
och aktiebolag här, har vi inte menar Johansson. Här tycker han vi skulle ha börjat, det vill 
säga en helt ny företagsform, helt ny lagstiftning, en lättare lagstiftning.  
 
 
4.2.2 Medvetna förändringar på byrån för att möta avskaffandet (öppen) 
 
 
Per Spolén (Ernst & Young) 
För att förbereda sig och möta avskaffandet diskuterar Per Spolén och hans kollegor mycket 
med kunderna, och de har haft möten med samtliga banker i Halmstad. Spolén berättar att 
många banker inte alls funderat över avskaffandet när de diskuterat med dem, något som 
förvånar honom lite, men han tror samtidigt att det är mest revisorerna själva som diskuterar 
detta nu, bankerna avvaktar nog tills det blir ett faktum. Mycket mer än att diskutera med 
intressenterna kan inte göras just nu då vi än så länge lever kvar i det gamla systemet menar 
Spolén.  
 
Per Spolén berättar också att de traditionellt har jobbat mycket med revision men också väldigt 
mycket med redovisningstjänster, alltså upprätta bokslut och även hela redovisningsuppdrag 
där kunden inte är revisionskund. Just konsultarbetet med bokslut och redovisning är något 
som Spolén tror kommer att växa och som de då kommer att jobba mer med. Han gör också 
gällande att när de kommer rekrytera personal i framtiden så kommer det vara mer redovisning 
och konsultinriktad personal än revisionsinriktad.  
 
 
Åsa Larsson (BDO Nordic) 
Åsa Larsson berättar att de bygger upp en redovisningsavdelning på kontoret, något de inte haft 
på samma sätt tidigare. Detta då de märkt av att efterfrågan på löpande redovisning, 
lönehantering och så vidare har ökat, och detta tror hon samtidigt går ganska bra i fas med 
avskaffandet av revisionsplikten.  
 
Åsa Larsson framhåller också att de kommer att behöva bli lite mer säljande och mer 
utåtriktade mot vad de varit tidigare och att det är viktigt med nätverk, att man kanske kommer 
att knyta an advokater, försäkring, rådgivare och så vidare så man har lite mer att sälja och då 
givetvis också redovisningstjänster, företagstjänster på ett annat sätt än nu.  
 
 
Tomas Ekblad (Öhrlings Pricewaterhousecoopers) 
Tomas Ekblad menar på att hela branschen tittar på alternativa tjänster, lägger upp andra 
system för att få effektivare bokslutsprocess så att bokslut och årsredovisning ändå får en hög 
kvalitet om revisionen plockas bort, detta är något de även jobbar aktivt med på kontoret.  
 
Tomas Ekblad ser också att den arbetsbelastning de har vissa perioder kommer att bli mer 
behaglig, att de arbetar alldeles för mycket idag men att det kommer att bli en bättre nivå efter 
ett avskaffande av pliktrevisionen.  
 
 
Kjell Johansson (Varbergs Revisionsbyrå) 
Kjell Johansson ser inga direkta skillnader mot vad de har gjort tidigare, de kommer att göra 
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samma jobb ändå. Det som kan komma att ändra sig, menar Johansson, är då delvis våra 
arbetsmetoder på de klienter där man ska lämna en bokslutsberättelse istället för en 
revisionsberättelse. Frågan är vad man då behöver för underlag för att skriva en 
bokslutsberättelse, menar han, men ser det ändå som att man kommer att behöva ha samma 
dokumentation för att bibehålla kvaliteten. Han menar att ingen av hans anställda skulle skriva 
en bokslutsberättelse om de inte hade ordentlig dokumentation och då alla kommer bli utsatta 
för kvalitetskontroller så måste dokumentationen ligga på samma nivå.  
 
Johansson slår fast att de jobbat mycket med redovisning hela tiden då det är en inriktning de 
har och han berättar också att de nu tittar på att köpa ett par redovisningsbyråer och han menar 
att det är så de stora byråerna har agerat, de har köpt in sig på redovisningssidan. Johansson 
berättar också att bankerna de varit i kontakt med och informerat inte har diskuterat frågan 
tidigare då de inte vill lägga tid på debatten och diskussioner eller organisationen inom banken 
innan beslutet är klart. Om detta då innebär att de ligger i fas eller att man ligger för långt efter, 
ställer sig Johansson frågande till, det kan ju faktiskt innebära att ganska stora omställningar på 
företagsavdelningarna på bankerna menar han. 
 
 

4.3 Förväntade effekter av avskaffandet och medvetna 
förändringar på byrån (specifikstyrd) 
 
Här redovisas svaren på de mer specifika frågorna kring avskaffandet.  

 
Per Spolén (Ernst & Young) 
Angående hur många som kommer ha revision i samma omfattning om fem år som tidigare av 
dem som inkluderas i avskaffandet menar Spolén att företaget måste ha en viss storlek med 
runt 20-30 anställda och att de måste ha intressenter som är intresserade av en 
revisionsberättelse. Spolén framhåller också att det kan vara onödigt med en revisionsberättelse 
för de allra minsta företagen och att en bokslutsberättelse skulle fungera väl hos dessa. På 
grund av detta så tror Per Spolén att många kommer att välja bort den på sikt, att det kanske är 
50/50 om fem år.  
 
Att avskaffandet är sker i ett steg och inte flera som varit vanligt i andra länder tycker Per är 
bra, att det är lika bra att gå hela vägen i ett stort steg. 
 
Angående synpunkter gällande effekterna i Danmark och England och vad som skiljer dessa 
länder från Sverige framhåller Spolén att de har andra oberoenderegler i Danmark gentemot 
Sverige. Där har alltid revisorn kunnat göra både redovisning, årsbokslut och det kan nästan stå 
revisionsbyråns namn på framsidan av årsredovisningen och ändå skriver man under menar 
Spolén. Då det varit så lindriga jävsregler i Danmark så menar Spolén att de nog bara kunnat 
jobba på som tidigare och i samband med att revisionsplikten ska försvinna i Sverige så ska 
jävsreglerna också ses över, så företaget kan köpa de tjänster de önskar på ett och samma 
ställe, och det är ju en förenklingsambition som är jättebra menar Spolén. Om reglerna ändras 
så de mer liknar Danmarks så tror Spolén att effekterna av avskaffandet kommer bli ytterst 
små.   
 
Angående effekt på efterfrågan av revision av att skatteverket kan rikta kontroller mot företag 
som är oreviderade så tror Spolén att skatteverkat troligen inte har resurser för att gå ut och 
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granska mycket mer än de gör idag. Men Spolén tror ändå att det påverkar kunderna en del, att 
de nog hellre betalar lite för en revision än att riskera många kontroller av skatteverket. Det är 
ofta ganska komplicerade skattefrågor företagen brottas med, berättar Spolén, och har man inte 
kvalitetssäkrat det så kan det väldigt lätt bli fel och då kan det kosta företaget mycket mer än 
vad nu pratas om att avskaffandet ska generera i besparingar.  
 
Angående om hur antalet revisorer kommer att påverkas av avskaffandet så menar Per Spolén 
att det kommer att bli betydligt färre. Spolén tar Halmstad som exempel, där det finns 50 
revisorer vilket det inte finns behov för om man ser till hur många företag som efter 
avskaffandet kommer ha lagstadgad revision. Spolén tror inte att det kommer att hända så 
jättemycket på fem års sikt men på femton, då tror han att det är mycket färre revisorer under 
tillsyn av revisorsnämnd och mycket fler kvalificerade redovisningskonsulter. 
 
När det gäller möjligheten att ge nya revisorer en allsidig och kvalificerad praktisk utbildning 
menar Per Spolén att alla renodlade revisorsassistenter som bara jobbar med revision kommer 
att bli färre, det kommer att påverka hur många man tar in på kontoren och internutbildar men 
Spolén tror att det kommer att bli bredare utbildningar, både revision och andra bitar. 
Personalbehovet på revisionsbyråerna kommer vara fortsatt stort men då med annan, bredare 
inriktning menar han.  
 
Angående redovisningskonsultens roll i framtiden utöver det som Per Spolén redan sagt, att de 
kommer få en större roll så tar han upp Reko, det paket som FAR tagit fram och där 
redovisningskonsultens möjlighet att skriva bokslutsintyg ingår. Han menar att detta intyg 
kommer att räcka för de allra flesta företag och den enda skillnaden ligger i det legala ansvaret 
en revisor som skrivit under en revisionsberättelse har, men detta är i och för sig en stor 
juridisk skillnad menar han. Risken det innebär att skriva en revisionsberättelse med möjliga 
skådeståndskrav och så vidare slipper man på det sättet och ett bokslutsintyg som säger i stort 
sett samma sak och då till ett billigare pris är ju positivt menar Spolén.  
 
Angående hur förväntningsgapet påverkas av avskaffandet av revisionsplikten menar Per 
Spolén, att om kunden är påläst och vet vad som gäller så blir det ju mer att man beställer 
revision med tyngdpunkt på vissa bitar, kundernas förväntningar kommer vara mer tydliga. 
Som det är idag så tror Spolén att företagen ibland inte riktigt vet vad de köper, de vet bara att 
de måste ha revision och de tycker att det fungerar bra. Så genom att företaget beställer 
revision så kommer de ha mer klart för sig varför man gjort så och detta minskar 
förväntningsgapet slår Spolén fast. Som det är nu vet ofta inte företagaren skillnaden mellan 
revision och redovisning och detta gäller även bankerna menar Spolén, så han tycker 
diskussionen är bra och att det blir lite folkbildning.  
 
Angående vad banker, kreditgivare och andra intressenter har för påverkan på efterfrågan av 
revision säger Spolén utöver det han framhållit tidigare att han har svårt att se att en bank lånar 
ut ett antal miljoner utan att en kvalificerad person tittat på räkenskaperna och skrivit någon typ 
av intyg. Det är däremot inte säkert att intyget måste vara en revisionsberättelse framhåller 
Spolén, att det lika gärna skulle kunna vara ett bokslutsintyg. Per Spolén menar också att det är 
relationen till kunden som banken är intresserad av och att veta att kunden kan bedriva 
verksamheten men också kunna se en ögonblicksbild av säkerhetsmassan.  
 
Angående behovet av kvalitetssäkrad information i framtiden så menar Spolén att behovet 
alltid kommer att finnas, oavsett om den är lagstadgad eller inte, så det kommer att vara lika 
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stor efterfrågan på kvalitetssäkring även framöver. Han framhåller vidare att det är externa 
intressenter som kräver kvalitetssäkringen, det är banker, stora leverantörer och så vidare. Om 
man då inte kan visa att siffrorna är reviderade så kanske inte banken eller leverantören vågar 
lämna kredit menar Spolén, men anser samtidigt att det kanske inte kommer vara lika självklart 
som idag då man går in och tittar på UC (Upplysningscentralen) och ser över siffrorna och om 
det varit någon revisionsanmärkning.  
    

 
Åsa Larsson (BDO Nordic) 
Angående hur många som kommer ha revision i samma omfattning om fem år som tidigare av 
dem som inkluderas i avskaffandet menar Åsa Larsson att banker kan komma att kräva 
revision av ett varulager till exempel och att det då blir någon typ av intygsskrivande där men 
hon uppskattar att kanske så mycket som 50 % som väljer bort hela revisionen men poängterar 
samtidigt att det är väldigt svårt att säga. Det är främst då exempelvis enmans konsultfirmor 
som i princip bara säljer lite tid och har lite kostnader, där finns det ju ingen som helst 
anledning att ha revision menar hon.  
 
Angående att avskaffandet sker i ett steg och inte flera som varit vanligt i andra länder menar 
Åsa Larsson att det möjligen hade varit bättre med flera steg. Hon tycker att det är lite för stort 
steg och hon tycker man fördelaktigt kunde gå in på runt 10 miljoner i omsättning och sedan 
öka det i ett andra steg. Sedan tillägger Larsson att hon är ganska säker på att företag med en 
omsättning på över 50 miljoner kronor hur som helst kommer att behålla revision.  
 
Angående synpunkter gällande effekterna i Danmark och England och vad som skiljer dessa 
länder från Sverige så tar Larsson upp skillnaden i oberoendereglerna i Danmark mot hur de är 
i Sverige, att revisorn fick vara mer delaktig i samtliga delar och att detta gjort att avskaffandet 
gått ganska obemärkt förbi. Larsson berättar också att från vad hon hört från kollegorna på 
BDO i Danmark så lever de ganska väl och de tycker inte det varit några problem alls.  
 
Angående effekt på efterfrågan av revision av att skatteverket kan rikta kontroller mot företag 
som är oreviderade så tror Larsson att det kan inverka och öka efterfrågan på revision då 
företagen ofta är oroliga för skatteverket.  
 
Angående hur antalet revisorer kommer att påverkas av avskaffandet så menar Larsson att det 
säkerligen kommer att minska, och att antalet som strävar efter att bli revisor, som tidigare 
varit ett relativt säkert jobb, kommer att minska. Hur mycket det kommer att minska tycker 
Larsson är svårt att uppskatta men en halvering tycker hon inte är helt osannolikt. Störst 
problem menar hon, får de revisorer som idag är 30-35 år och inte har så många egna klienter 
ännu.  
 
När det gäller möjligheten att ge nya revisorer en allsidig och kvalificerad praktisk utbildning 
så ser Åsa Larsson det som att det kommer att bli svårt för mindre byråer att attrahera 
nyutexaminerade studenter då färre kommer att söka den inriktningen.  
 
Angående redovisningskonsultens roll i framtiden som hon även gav uttryck för i den öppna 
frågan om effekter så tror hon att redovisningskonsultens roll kommer att öka och hon tror att 
många som jobbar med revision idag kommer att gå över mer mot redovisning. Sedan ser 
Larsson det också som viktigt att de utbildar sig och har kvalitetssystem på samma sätt som 
revisorer idag.  
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Angående hur förväntningsgapet påverkas av avskaffandet av revisionsplikten menar Åsa 
Larsson att hon är osäker på om det kommer att påverkas. De som innan inte riktigt har förstått 
revisorns roll, tror hon heller inte sätter sig in i förändringarna, och de som medvetet vill ha 
revision, de har nog redan klart för sig vad de vill ha menar Larsson. Om kunderna tar full 
revision så tror Åsa Larsson att de inte har tänkt så djupt på det utan bara fortsätter som 
tidigare, däremot om de plockar ut bitar ur den så blir det ju mer att de har klara förväntningar 
på vad de önskar menar hon. 
 
Angående vad banker/kreditgivare och andra intressenter har för påverkan på efterfrågan av 
revision menar Larsson att hon inte kan tänka sig att banker själva kan överbrygga och ta över 
revisorns roll och gå in och göra sin egen bedömning. Om de skulle göra det så tycker hon att 
de borde hamna i någon sorts egen jävsituation. Hon tror att bankerna gärna kommer se att 
företaget är reviderat och att de trycker på för att företaget ska vara reviderat, vilket Larsson ser 
som ett ganska starkt styrmedel. Åsa Larsson är också lite oroad över hur det ska fungera med 
offentliggörandet av årsredovisningar, då företagen gärna kollar sina konkurrenter, 
leverantörer, kunder och ställer sig frågande till hur det ska fungera i framtiden och hon tror det 
kommer att bli någon förändring där. Larsson ställer sig också lite frågande till de 
kostnadsbesparingar som är framräknade i förslaget då prissättningen kommer att bli en helt 
annan, högre, om de bara till exempel ska titta på en lagervärdering och hon är inte helt säker 
på att alla företag kommer att vinna på avskaffandet.  
 
Angående nya intyg eller rapporter så menar Larsson att det mycket väl kan bli intyg för 
mindre delar, att man skriver intyg till banker, kunder, leverantörer att exempelvis 
leverantörsskulderna är granskade, att lagervärderingen är den rätta och så vidare.  
 
Angående behovet av kvalitetssäkrad information i framtiden menar Larsson att det alltid 
kommer kvarstå ett behov för det. Ibland kan ju nyttan diskuteras menar hon, när man ser hur 
mycket luft det finns i vissa balansräkningar i USA där de ändå har ganska hårda regler, men 
för att marknaden och konkurrensen ska fungera så tror hon ändå det är viktigt att det finns 
kvalitetssäkrad information.  

 

Tomas Ekblad (Öhrlings Pricewaterhousecoopers) 
Andel som kommer ha revision i samma omfattning om fem år som tidigare av dem som 
inkluderas i avskaffandet uppskattar Tomas Ekblad till runt hälften om det gäller ren, full 
revision. Ekblad poängterar att det finns vissa bolag som ägs av en större, extern ägargrupp 
som vill att det ska vara revision, sedan kanske banken vill ha fullständig revision i vissa lägen.  
 
Att avskaffandet sker i ett steg och inte flera som varit vanligt i andra länder ser Ekblad lite 
kritiskt på. Han tycker att nivån är lagd lite väl högt, kanske dubbelt så högt som han tycker 
vore rimligt och tio gånger högre än vad gränserna lagts i många andra länder. Ekblad är inte 
heller helt säker på att denna nivå kommer bli den gällande då förslaget lades före finanskrisen 
och det nu blivit mer fokus på förtroendet för bokslut. Tidigare lånade bankerna ut pengar utan 
att någon hade tittat på siffrorna, numer vågar de inte alltid lita på siffrorna trots att de är 
granskade menar han.  
 
Gällande synpunkter på effekterna i Danmark och England och vad som skiljer dessa länder 
från Sverige så berättar Ekblad att de var i England hösten 2008 och träffade kollegorna där. 
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De visade då en mängd nya produkter, olika bestyrkandegrader av bokslut, allt från att berätta 
att de varit med och ställt samman till att det varit en fullständig revision. De har nu tre eller 
fyra steg berättar Ekblad och det kommer säkert också mycket sådant i Sverige. Deras 
branschorganisationer har dessutom fått betydligt fler medlemmar menar han. En enligt Ekblad 
lustig effekt de kunde visa i England var också att byråer i mellanstorlek hade minskat ganska 
så mycket medan de stora och enmansbyråerna hade ökat, men han poängterar också att 
advokater där ska granskas på något sätt och det kan inverka då de ofta har lokala byråer. 
Angående Danmark tar Ekblad också upp kryssrutan i deklarationen för dem som har 
reviderats och att det kan ha haft en viss effekt. Även det att skatteverket kan besluta att företag 
ska ha pliktrevision om de upptäcker mycket fel vid taxeringsrevisioner kan ha en inverkan 
menar Ekblad. När det gäller skillnaden på effekter i Danmark respektive England så menar 
Ekblad att tiden har betydelse, att de danska revisorerna har haft en mycket friare roll och 
möjligen att de danska reglerna är krångligare så företagen behöver mer hjälp.  
 
Angående effekt på efterfrågan av revision av att skatteverket kan rikta kontroller mot företag 
som är oreviderade menar Ekblad att det helt klart kan påverka. Företagaren önskar säkert att 
någon har tittat på materialet innan och kommit med rådgivning menar han, så det tror Ekblad 
helt klart kan öka efterfrågan.   
 
Angående hur antalet revisorer kommer att påverkas av avskaffandet så menar Tomas Ekblad 
att det helt klart kommer att bli mindre, men han vågar sig inte på en uppskattning på hur 
mycket mindre. Ekblad menar vidare att han inte riktigt vet hur antalet förändrats de senaste 
åren heller, hur många nya som kommit in i branschen och att eftersom det nu är möjligt att bli 
godkänd efter 3 år så tycker han att många borde blivit det och att de borde täcka behovet rätt 
så länge.  
 
När det gäller möjligheten att ge nya revisorer en allsidig och kvalificerad praktisk utbildning 
så ser Ekblad problem eftersom det blir mindre revision och mer bokslut och redovisning. 
Internkontrollgranskning, söka revisionsbevisen och gå igenom materialet tror Ekblad mer 
kommer att ske på de större orterna där man kan få volym på uppdragen. Ekblad kan också se 
problemet i att rekrytera personal när de redan nu kan se att den rekryterade inte behövs om två 
år. 
 
Angående redovisningskonsultens roll i framtiden så menar Ekblad att om det inte sker någon 
revision efteråt så kommer deras ansvar att bli större. Ekblad tycker att de borde kunna klara 
sig mycket bättre och göra mer än vad de gör idag och han berättar att det har kommit en 
standard för redovisningskonsulter med olika tankar om vad de ska kunna intyga och vilket 
ansvar de har. Ekblad ser det därför som troligt att det kommer bli intygsskrivande för dem 
också.  
 
Angående hur förväntningsgapet påverkas av avskaffandet av revisionsplikten så tror Ekblad 
att det kommer att bli större. Detta om man inte är riktigt tydlig med att beskriva vad man gjort 
och på vilket sätt för är det någon auktoriserad revisor som skriver under någonting så 
förväntar man sig nog att det är gjort som det är gjort innan menar han. Ekblad tror också att 
det blir mer juridik av det, med uppdragsbrev på fem-sex sidor som ingen orkar läsa igenom. 
Så viktigt är att det är tydliga gränser mellan bokslutsberättelserna, granskningsberättelserna, 
revisionsberättelserna och så vidare menar han och att en auktoriserad revisor som också är 
auktoriserad redovisningskonsult är noga med vad han skriver under som.  
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När det gäller vad banker/kreditgivare och andra intressenter har för påverkan på efterfrågan av 
revision så berättar Ekblad att de fått olika budskap från bankerna när de träffat dem. Ekblad 
menar att de i en av de större affärsbankerna berättat de att de inte tittar på redovisningarna 
ändå och han tror därför att det kommer gå tillbaka till vem det är som har hjälpt till, om det är 
en duktig person eller inte. Ekblad menar att personkontakten troligen blir mer och mer 
avgörande och att det sedan kanske kommer utkristalliseras i ett regelverk som visar vad som 
gäller. Även andra former av personliga borgen och andra säkerheter kan bli aktuella menar 
Ekblad, men när de pratat med bankerna så är avskaffandet inte något de diskuterat speciellt 
mycket då det ligger så långt bort i tiden för dem menar han. När det gäller övriga intressenter 
som kan påverka så återger han skatteverket och externa ägare, de som satt in pengar och har 
ett ekonomiskt intresse i företaget.  
 
Angående nya intyg eller rapporter så menar Ekblad att det kommer komma olika former av 
bestyrkandeuppdrag, allt från att man bestyrker att man varit delaktig i bokslutet utifrån ett 
visst regelverk men inte granskat något till att man bestyrker att vissa delar är granskade och 
att felaktigheter inte hittats just där. Ekblad menar också att det skulle vara intressant att höra 
vad en renodlad redovisningsbyrå skulle säga om det berörda ämnet, vad de skulle 
rekommendera sina kunder, då de som han menar ofta har kontakt med någon eller några 
revisorer. 
 
Angående behovet av kvalitetssäkrad information i framtiden så tror Ekblad att det kommer att 
bli en nedgång när avskaffandet träder ikraft och det inte efterfrågas så mycket men att det 
sedan kommer att öka igen när det upptäcks att det inte fungerade så bra, men Ekblad tror dock 
inte att det kommer att gå tillbaka till samma nivå. Ekblad menar att det inte finns behov av 
revision eller kanske ens någon kvalitetssäkring i bolag som inte har några kreditgivare alls, 
där det inte finns några skulder då ett fel där inte får så stor betydelse.  
 
 
Kjell Johansson (Varbergs Revisionsbyrå) 
Andel som kommer ha revision i samma omfattning om fem år som tidigare av dem som 
inkluderas i avskaffandet tycker Kjell Johansson är ytterst svårt att uttala sig om. Johansson 
menar att här kommer det säkert att finnas många som vill ha kvar sin revisor men också 
många små som väljer att inte ha det. Johansson kommer också tillbaka till diskussionen om att 
revisorerna står för en ny uppgift som de tidigare inte haft i kåren, att marknadsföra sig på ett 
helt annat sätt än tidigare, vilket han i grunden tycker är sunt då alla andra branscher måste 
göra detta. Johansson menar också att kunskapsnivån om redovisning och så vidare är väldigt 
låg hos många mindre företag och att få företag gör sin egen årsredovisning och han hoppas att 
inte hela branschen, redovisning och revision råkar ut för en kvalitetssänkning totalt sett.  
 
Angående att avskaffandet sker i ett steg och inte flera som varit vanligt i andra länder så 
menar Johansson att han tycker avskaffandet i sig är rätt, även om han då hellre hade sett en ny 
företagsform, men han tycker, som han också nämnde i den öppna frågan, att de tar i för 
mycket. Johansson ser det i och för sig som självklart att ett företag med 40 miljoner i 
omsättning inte kommer att vilja bli av med sin revision men lagstiftningsmässigt så tycker han 
att man borde ha tagit ett mindre första steg. Han menar att han gärna hade sett den Danska 
vägen, en omsättning på 3-3,5 miljoner medan han menar att Finland istället satt gränsvärdena 
för lågt.  
 
Gällande synpunkter på effekterna i Danmark och England och vad som skiljer dessa länder 
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från Sverige så återkommer Johansson till det att deras kollegor i Danmark inte tappade ett 
enda uppdrag medan man i England delvis gjorde det men att man där har en annan 
uppbyggnad än i Sverige.  
 
Angående effekt på efterfrågan av revision av att skatteverket kan rikta kontroller mot företag 
som är oreviderade så ställer sig Johansson sig tveksam till att de har resurser till detta. 
Johansson menar också att under de fyrtio år som han jobbat i yrket så har han inte varit med 
om något år då skatteverket inte talat om omorganisation och han tycker att skatteverket måste 
bli bättre på väsentlighetsbedömningar och inte jaga varje småsak, på det sättet kan nog 
resurserna räcka längre menar han.  
 
Angående hur antalet revisorer kommer att påverkas av avskaffandet så tror Kjell Johansson 
absolut att det kommer att bli färre. Han menar att det troligtvis kommer att bli så att 
nyutexaminerade inte väljer banan att bli revisor utan kanske inriktar sig på management 
konsultation, skattekonsultation, private banking eller liknande och att de som vill skriva 
examen kommer att minska drastiskt.  
 
När det gäller möjligheten att ge nya revisorer en allsidig och kvalificerad praktisk utbildning 
så ser Johansson problemen som uppenbara. Vidare menar han att redovisning, skatt, revision 
hänger så intimt ihop så man kan inte ha det ena utan det andra men utbildningen kommer 
kanske att ändra på sig lite men han menar att det kommer definitivt att bli färre som 
specialinriktar sig på revision.  
 
Angående redovisningskonsultens roll i framtiden så tog Johansson upp en del om det i den 
öppna frågan och poängterar igen att han hoppas på att SRF och FAR SRS ska gå samman. 
Johansson understryker problemet för en företagare att kunna skilja på en auktoriserad revisor, 
godkänd revisor, auktoriserad redovisningskonsult SRF, auktoriserad redovisningskonsult FAR 
SRS, diplomerad redovisningskonsult och hoppas på att gränserna blir tydligare och kvaliteten 
på redovisningskonsulterna blir högre och att sanktioner mot dem som missköter sig på något 
sätt införs. Det kan vara att de inte får utöva yrket eller att de tvingas till utbildning menar han.  
 
Angående hur förväntningsgapet påverkas av avskaffandet av revisionsplikten så återkommer 
Johansson till marknadsföringen. Att det är viktigt att de har öppna dialoger med klienterna och 
informerar vad som gäller framöver, då tycker Johansson förväntningsgapet bör minska. 
Johansson tar också som exempel att de har många små underleverantörer till vattenfall i 
området och han menar att vattenfall nog gärna vill ha ordning och reda på sina leverantörer av 
kvalitetsskäl.  
 
Angående nya intyg eller rapporter så menar Johansson att bokslutsberättelsen som kommer att 
skrivas av redovisningskonsulterna kommer att ta stor plats. Han tycker dock det ska bli 
intressant att se om redovisningskonsulterna kommer att tveka och inte våga skriva en 
bokslutsberättelse då de aldrig tidigare behövt lämna ifrån sig en slutrapport. Johansson tycker 
också att det finns en del att göra gällande själva rapporterna, att de kan förfinas och han menar 
på att alldeles för många lämnar ifrån sig rapporter där semesterlöneskulder inte är 
uppdaterade, där inte avskrivningar görs löpande och så vidare. Sedan menar också Johansson 
att när det lagstadgade kravet på revision försvinner så kan det ge mer utrymme för att löpande 
sätta sig ner och gå igenom rapporterna vilket han ser som kvalitetshöjande i sig.  
 
Angående behovet av kvalitetssäkrad information i framtiden så ser Johansson ingen skillnad 
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på kvaliteten på en bokslutsberättelse och en revisionsberättelse och som exempel menar han 
att om någon av hans medarbetare ska lämna en bokslutsberättelse så är han övertygad om att 
de kommer se till att ha en ordentlig dokumentation. Sedan finns det såklart undantag anser 
Johansson men banker, skatteverket och så vidare vet att om det kommer en rapport från 
Varbergs Revisionsbyrå, oavsett om det är en revisionsberättelse eller en bokslutsberättelse så 
är det kvalitet på den menar han. Kjell Johansson berättar också att de snart kommer bli 
granskade av FAR SRS och att de har egna kvalitetskontroller inom Impact så kvaliteten på de 
här bitarna anser han vara ganska hög. 
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5. Analys och resultat 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
I detta kapitel kommer en analys av insamlad empirisk data göras med tyngdpunkt på 
potentiella effekter och medvetna förändringar med koppling till referensram. Först beskrivs 
på vilket sätt analysen genomförs och på vilket sätt den är upplagd.  
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 

5.1 Analysmodell 
 
Först presenteras här en sammanfattande tabell för respektive respondent med de förväntade 
effekter och medvetna förändringar som framkom samt åsikter om olika specifikstyrda frågor. 
Detta för att ge en lättöverskådlig bild av vilka förväntade effekter och medvetna förändringar 
revisorerna hade och som är en del av uppsatsens syfte att utreda  
 
Därefter kommer en återkoppling av primärdata göras mot referensramens underlag och följa 
dess mönster. Upplägget sker på så sätt att de förväntade effekter och medvetna förändringar 
som framkom först återkopplas till intressentmodellen och agentteorin. Därefter sker en 
diskussion om effekten på förväntningsgapet av avskaffandet av revisionsplikten enligt 
respondenterna samt uttalande av Peter Clemedtson, tidigare ordförande för FAR SRS. 
Slutligen sker en jämförelse mellan vilka effekter som förväntas i Sverige ur ett 
revisorsperspektiv med hur effekterna blivit i Danmark och England. Den avslutande delen i 
referensramen, ”den aktuella debatten” kommer inte att behandlas separat utan kommer att 
inkluderas i ovanstående delar. Denna analysdel genomförs för att vidare analysera och förstå 
avskaffandet av revisionsplikten ur ett revisorsperspektiv vilket är studiens syfte. Vidare 
kommer följaktligen inte Empirins upplägg med olika avsnitt för öppna respektive 
specifikstyrda frågor här inte fortlöpa, detta för att underlätta för läsaren och undvika 
upprepningar. Däremot kommer det att skrivas i den löpande texten i vilket fall data är hämtad 
från öppen eller styrd fråga. 
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5.2 Sammanfattande tabeller  
 
Här presenteras en sammanfattande tabell med förväntade effekter och medvetna förändringar 
för varje respondent.  
Per Spolén 

 
Effekter öppen          Medvetna förändringar Specifikstyrda                Specifikstyrda              

Liten effekt första året, Diskuterar mycket med Tror att det kan vara  Tror att redovisnings- 

förväntar sig att det tar kunder och banker om 50/50 som har revision  konsulterna kommer få 

tre år innan genomslag avskaffandet och inte om fem år. en större roll i framtiden, 

  Avgörande faktorer är  att bokslutsintyg kommer 

Nya typer av intyg/ Redan tidigare jobbat  storlek och intressenter räcka för de flesta 

kvalitetssäkringar vilka  mycket med redovisning  företag. 

ej behöver lämnas på och konsultation vilket Tycker det är bra att   

årsbasis de avser fortsätta med  avskaffandet sker i ett  Tror att förväntnings- 

 och kanske i än större  steg gapet kommer minska  

Nya typer av tjänster omfattning  då kundens förväntningar 

  Tar upp de annorlunda blir tydligare och de 

Kundens behov styr Rekrytering i framtiden jävsreglerna i Danmark på ett annat sätt  

utbudet av tjänster och kommer inriktas mer på  beställer vad man vill ha 

intyg än mer än tidigare redovisning och konsult- Tror inte skatteverket  

 inriktad personal har resurser för fler  Tror att banker och  

Mer konsultarbete och   kontroller men tror ändå andra intressenter  

mindre revision  att hot om det kan ge  kommer vilja ha kvalitet- 

  effekt. säkrad information men 

Förväntar sig att få   ej nödvändigtvis en 

behålla de allra flesta  Övertygad om att antalet revisionsberättelse 

kunderna  revisorer kommer minska  

  markant på 15 års sikt Anser att behovet på 

Öppnar möjligheter för   kvalitetssäkrad  

att hjälpa kunderna med   Tror att möjligheterna att information alltid kommer 

mer om även   få en kvalificerad och  att finnas 

jävsreglerna försvinner  praktiskt utbildning för   

  revision kommer att  Tror ej att avskaffandet 

  minska men att kommer att generera de 

  utbildningarna kommer kostnadsbesparingar 

  att bli bredare istället. SOU 2008:32 beräknat 

    

  Uttrycker oro för hur   

  offentliggörandet av   

  årsredovisningar kommer  

  att påverkas  
Tabell 1, sammanfattande tabell, Per Spolén 
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Åsa Larsson 
 

Effekter öppen          Medvetna förändringar Specifikstyrda                Specifikstyrda              

Effekterna märkbara Bygger upp en  Uppskattar att det kan Tror att redovisnings- 

redan första året, dock  redovisningsavdelning vara 50 % som kan välja konsulternas roll kommer 

beroende på om det  på kontoret vilket hon  bort hela revisionen om  att öka, att många går från 

blir opt-in eller opt-out tror kommer bra i fas fem år revision till redovisning 

lösning med avskaffandet   

  Tycker att det varit Tror inte förväntnings- 

Tror att de förlorar Hon tror att de kommer få bättre om avskaffandet gapet kommer att  

uppdrag där en marknadsföra sig bättre skett i flera mindre steg påverkas* 

kvalificerad  och kanske knyta an   

redovisningskonsult advokater, försäkring, Tar upp de annorlunda Tror att banker och andra 

varit delaktig i bokslut rådgivare och så vidare, jävsreglerna i Danmark, intressenter kommer att 

 dock inget de arbetat med och att deras kollegor försöka styra företagen 

Att det kommer ske en  än där inte haft några  till att ha revision 

viss omflyttning av  problem  

kunderna   Tror att det kan komma 

  Tror att möjligheten att  nya intyg, exempelvis 

Prissänkning p g a   få en kontroll av skatte- intyg att man bara  

redovisningskonsulters  verket om man är ej är reviderat ett varulager 

lägre prissättning  reviderad kan öka   

  efterfrågan Menar att det alltid 

Tror inte de kommer    kommer finnas ett behov 

tappa så väldigt många   Övertygad om att antal av kvalitetssäkrad 

kunder  revisorer kommer minska,  information för att 

  en halvering är inte helt marknaden och  

Effekterna beroende på  osannolikt konkurrensen ska fungera 

hur banker och andra    

intressenter kommer   Tror att möjligheterna att Tror ej att avskaffandet 

att agera  få en kvalificerad och  kommer generera de  

  praktisk utbildning  kostnadsbesparingar 

Mer press på revisorer  kommer att minska, svårt SOU 2008:32 beräknat 

att marknadsföra sig och  för mindre byråer att   

sina tjänster  attrahera nyutexaminerade Uttrycker oro för hur 

   offentliggörandet av  

   årsredovisningar kommer 

   att påverkas 
Tabell 2, sammanfattande tabell, Åsa Larsson 
*Detta om företagen behåller full revision, beställs mindre delar så anser Larsson att förväntningsgapet minskar. 
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Tomas Ekblad 
 

Effekter öppen          Medvetna förändringar Specifikstyrda                Specifikstyrda              

Tror inte det kommer Tittar på alternativa  Tor att runt 50 %  Övertygad om att  

bli någon större effekt tjänster kommer att välja bort  antalet revisorer 

första året  full revision, avgörande kommer att bli färre 

 Lägger upp andra  är externa ägare och   

Kommer nya och  system för att få en  banker Tror det blir problem 

mellanting av tjänster effektivare boksluts-  att ge nya revisorer  

och bestyrkande- process Tycker att avskaffandet en praktiskt och  

grader  skulle skett i mindre  kvalificerad utbildning 

  steg  

Många kommer    Tror att redovisnings- 

fortsätta med revision  Tar upp de nya  konsulternas roll 

på frivillig basis och   produkter och  kommer att bli större 

andra kommer välja en  bestyrkandegrader de  

kvalitetssäkring av   tagit fram i England, att Tror att förväntnings- 

årsredovisningen  byråer i mellanstorlek gapet kommer att öka* 

  är de som minskat mest  

Utkristallisera sig bra  i England, att de i Tror att banker och  

och dåliga företagare  Danmark har kryss för andra intressenter kan 

  revision i deklarationen öka efterfrågan** 

Tror att rekryterings-  och skillnaden på   

behovet gällande  jävsregler Att det kommer komma 

rent assistentarbete    olika former av  

kommer att minska  Tror att möjligheten  bestyrkandegrader 

medan behovet  att bli utsatt för   

för de kvalificerade  kontroller av skatte- Tror att efterfrågan 

tjänsterna består  verket kan öka  på kvalitetssäkrad  

och större behov   efterfrågan information sjunker 

gällande redovisning   vid tidigt skede efter 

och bokslut   avskaffandet men  

   sedan ökar igen 
Tabell 3, sammanfattande tabell, Tomas Ekblad 
*Detta om man inte är väldigt tydlig med att beskriva vad man gjort och med vilket titel då en auktoriserad revisor 
också kan vara auktoriserad  redovisningskonsult 
** Ekblad tror främst att det kommer gå tillbaka till personnivå, om det är en duktig person som varit med och 
hjälpt företaget vid upprättande av årsredovisningen 
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Kjell Johansson 
 

Effekter öppen          Medvetna förändringar Specifikstyrda                Specifikstyrda              

Tror inte de kommer Ser det som att de  Anser det ytterst svårt Tror att redovisnings- 

att tappa några  kommer göra i stort att säga hur många som  konsultens roll kommer 

klienter  sett samma jobb som  kommer ha revision i  att öka och hoppas 

 innan då de jobbat samma omfattning som  samtidigt att sanktioner 

Tror boksluts- mycket med redovisning nu om fem år mot de som miss- 

berättelsen kommer    sköter sig införs 

vara en viktig del i Arbetsmetoderna kan  Anser att avskaffandet  

framtiden komma att ändras något skulle skett i flera mindre Anser att  

 där man istället ska  steg förväntningsgapet  

Tror att det kommer lämna en boksluts-  kommer att minska om 

florera mängder av berättelse Angående Danmark  de för öppna dialoger 

irrelevanta boksluts-  så nämns att deras  med klienterna om vad 

berättelser p g a  Ser över eventuella  kollegor inte tappat som gäller framöver 

olika auktorisation köp av ett par  några kunder och att  

 redovisningsbyråer de i England gjort det Ser bokslutsberättelsen 

Orolig att man lägger  men har en annan  som viktig och att 

för mycket jobb på Diskuterat och  hierarkisk uppbyggnad det kan bli möjligt  att 

skatteverket om  informerat företagare  mer löpande gå igenom 

liknande kryssruta och banker Tror inte skatteverket rapporterna med kund 

införs här som i   har några resurser för   

Danmark  fler kontroller Ser inte att behovet  

   av kvalitetssäkrad  

Utkristallisera sig ett  Menar att antalet information kommer 

A-, B- och C-lag av  revisorer helt klart att påverkas och anser 

företagare  kommer bli färre att kvaliteten på en  

   bokslutsberättelse bör 

Att arbetsuppgifterna  Menar att möjligheten vara lika hög som en  

kan komma att ändras  att få en kvalificerad  revisionsberättelse 

men inte att det blir  och praktisk utbildning  

mindre att göra  kommer minska och att Uttrycker oro över hur 

  färre kommer välja att offentliggörandet av  

Att kvaliteten kommer  bli revisor årsredovisningar  

sjunka ifall utfallet   kommer att påverkas 

blir så att företagare    

går över till källar-    

byråer    
Tabell 4, sammanfattande tabell, Kjell Johansson 

 
 
 
 



38 

 
 
 
 
 

5.3 Återkoppling till referensram 
 
Här sker en återkoppling av empiridata till referensramen. Först analyseras de förväntade 
effekterna av avskaffandet utifrån intressentmodellen och agentteorin. Därefter analyseras 
förväntningsgapet och slutligen ställs de förväntade effekterna och medvetna förändringarna 
mot hur resultatet blivit i England och Danmark.  
 
 
5.3.1 Förväntade effekter av avskaffandet utifrån intressentmodellen och 
agentteorin 
 
Det är många intressenter till de rapporter ett företag lämnar och det är många som på så sätt 
har nytta av revisionen (FAR SRS, 2006). De utgörs av ägare till företaget, eventuella 
kreditgivare, stat & kommun, leverantörer och så vidare (FAR SRS, 2006).  
 
På grund av informationsasymmetri, skillnader i riskattityd, strävan efter personlig 
vinstmaximering så litar inte intressenterna alltid på att den verkställande direktörens 
handlingar är de bästa ur dess perspektiv (Artsberg, 2005). Intressenterna litar inte heller på att 
företagsledaren självmant ska kunna upprätta en trovärdig, rättvisande ekonomisk rapport 
(Lambert, 2001). Revisionen ses på detta sätt som en agentkostnad, och är en tredje part som 
kontrollerar företagsledningens förvaltning och säkerställer att rapporten är trovärdig och ger 
en rättvisande bild, d v s garanterar en viss kvalitetsnivå på den ekonomiska informationen 
(Svanström, 2008).  
 
Under intervjuerna så fokuserade respondenterna många gånger på intressenternas behov och 
att det var de som styrde när revision önskas och behövs. Åsa Larsson menade att vilka 
effekterna av avskaffandet blir i slutändan kommer vara beroende av hur banker och andra 
intressenter ställer sig och vad de kommer att begära (öppen). Hon menade också att bankerna 
troligen kommer att önska att en revision är gjord och kommer att trycka på för att det ska bli 
så, vilket hon ser som ett ganska starkt styrmedel och hon tog även upp ett eventuellt införande 
av en kryssruta i deklarationen från skatteverket sida som visar om man blivit reviderade eller 
ej (styrd). Spolén menade att det krävs att företag har intressenter som är intresserade av att en 
revision är gjord, det är de som kräver en kvalitetssäkring och han uttryckte det som mindre 
troligt att en bank lånar ut ett antal miljoner utan att en kvalificerad person tittat på 
räkenskaperna eller att en större leverantör vågar ge kredit (styrd). Spolén menade också på att 
vilka eventuella nya tjänster och intyg som kommer att komma är beroende av vad 
intressenterna önskar och behöver (öppen). Tomas Ekblad menade att i de fall företaget ägs av 
en större extern ägargrupp så vill de många gånger att det ska vara revision och bankerna kan 
även önska det i vissa fall även om bankerna de diskuterat med gett olika budskap (styrd).  
 
Ovanstående uttalanden om intressenters påverkan går väl ihop med den funktion revisionen 
har ur ett agentperspektiv. Att avgörandet hur stora effekterna blir av avskaffandet, hur många 
som avstår revision i den presumtiva gruppen, är beroende på hur intressenter kommer att ställa 
sig och vad de kommer att begära. Det är svårt att inte dela Larssons syn på att eventuella 
påtryckningar från banker är ett starkt styrmedel då just banken är den viktigaste källan till 
externt kapital för många små företag. 70 procent av de tillfrågade bankcheferna i SWECO:s 
undersökning tyckte också att förslaget om ett avskaffande av revisionsplikten var dåligt och 
såg revisorn och revisionen som en viktig del i samband med kreditgivning. (Strenger, Hallin, 
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Sandén, 2008). I samma undersökning framkom också att oreviderade räkenskaper kan leda till 
nekande av krediter. Om inte agentens förvaltning övervakas och rapporterna han eller hon 
lämnar ifrån sig kontrolleras så de ger en rättvisande bild av företaget så faller en 
kontrollfunktion bort för externa ägare, banker, skatteverket och så vidare. Däremot finns det 
inte alltid intressenter i samma omfattning som behöver den kontrollerande tredje parten d v s 
revisorn.  
 
Tomas Ekblad menade på att de företag som idag har en hög kvalitet på årsredovisningarna 
kommer säkerligen även fortsättningsvis vilja ha det och att årsredovisningarna kommer att se 
bedrövliga ut hos de som inte har någon form av kvalitetskontroll (styrd). Både Ekblad och 
Johansson tror att det på detta sätt kommer att utveckla sig olika grupper av företagare (2-3st) 
varav den sista varken kommer ha revision eller någon bokslutsberättelse och inte heller har 
några direkta krediter eller externa ägare (öppen). Både Larsson och Johansson nämnde att de 
såg det som självklart att företag med en omsättning på 40 miljoner (Johansson), 50 miljoner 
(Larsson) kommer att fortsätta ha revision medan Larsson samtidigt inte direkt ser någon 
anledning att ha revision för en enmanskonsultfirma utan några krediter eller liknade (styrd). 
Ekblad nämnde också att det inte finns något direkt behov av revision hos ett företag som inte 
har några kreditgivare, där det inte finns några skulder då ett fel inte får speciellt stor betydelse 
(styrd).  
 
Det är således helt avgörande hur företagets intressentsituation ser ut i fråga om hur stor 
betydelse revisionen har. Är intressenterna färre, det vill säga företaget har inga kreditgivare 
eller externa ägare så är kontrollfunktionen som revisionen utgör inte lika erforderlig. Banker 
och externa ägare kan ur företagets perspektiv ses som viktiga intressenter som är i behov av 
revisionen och som de eventuella externa ägarna faktiskt betalar för (agentkostnad). Om man 
som Larsson utgår från en enmanskonsultfirma så behöver dessa intressenter inte finnas, utan 
då fyller revisionen mest en funktion för företagsledaren själv, skatteverket och i viss mån 
konkurrenter och kunder. Men skatteverket planerar eventuellt att införa kryssrutan som 
framgår ovan och att allmänna bokföringskontroller ska kunna genomföras framgår av deras 
remissvar 2008-06-23 om SOU 2008:32 huvudförslag om avskaffande av revisionsplikten. I 
samma remissvar understryker de att utredningen 2008:32 underskattat revisionens preventiva 
effekt att motverka fel och fusk i deklarationerna. Skatteverket avstyrker förslaget och ser på så 
sätt att revisionen har en viktig funktion att fylla och skatteverket är av naturliga skäl en 
intressent till samtliga företag och kostnaden för kontroller flyttas i vissa fall på detta sätt från 
externa ägare till skatteverket. En myndighet som inte har oändliga resurser. 
 
Spolén, Johansson och Larsson uttryckte också en oro för vad som kommer att ske med 
offentliggörandet av årsredovisningar i framtiden och vilka problem det kan innebära för 
intressenter (öppen). Larsson menade att företagen numer var väldigt aktiva i att se över sina 
konkurrenter, leverantörer och kunder medan Johansson fokuserade på bankernas ratingsystem 
(styrd).  
 
Hur detta kommer påverkas är inte klart men det kan bli en effekt av avskaffandet och slår då 
som framgår ovan på företagets intressenter. Detta kan innebära att företag har svårt att se över 
sin konkurrenssituation, att leverantörer inte på samma sätt kan klargöra riskerna med att ge 
kredit på varorna och som Johansson säger att bankernas ratingsystem per automatik 
försvinner.  
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5.3.2 Förväntade effekter på förväntningsgapet och vad som kan göras för 
att minska det 
 
Ett förväntningsgap uppstår när de olika intressenternas förväntningar på revisorn inte helt 
överensstämmer med vad revisorn faktiskt kan och får göra (FAR SRS, 2006). Problematiken 
med förväntningsgapet kan angripas på två sätt, antingen kan intressenterna informeras om vad 
revisorsrollen innebär och vad lagstadgad revision omfattar eller arbeta för att god revisionssed 
innefattar mer av vad intressenterna förväntar sig (FAR SRS, 2006). När Peter Clemedtson, 
dåvarande ordförande för FAR SRS, intervjuades i Balans nr 2 2008 så menade han på att det 
bland annat är den lagstadgade revisionen av aktiebolag, det gemensamma regelverket för små 
och stora företag och otydligheten i tjänsteutbudet som skapar förväntningsgapet. Clemedtson 
ansåg också i intervjun att ett avskaffande av revisionsplikten kommer att minska 
förväntningsgapet då det blir en efterfrågestyrd revision då man på ett annat sätt kan 
skräddarsy uppdraget efter ett reellt behov och kunden vet vad som ska göras när man beställt 
den tjänsten.   
 
Respondenterna i denna studie uttryckte sig de flesta på liknande sätt. Spolén menade i 
intervjun att om kunden är påläst så blir resultatet att de beställer revision med tyngdpunkt på 
vissa bitar och därmed blir kundernas förväntningar mer tydliga (styrd). Genom detta 
tillvägagångssätt så minskar förväntningsgapet slår Spolén fast (styrd). Spolén menar att som 
det är idag, med pliktrevision så vet kunden inte alltid vad de köper, de vet bara att de måste ha 
revision och företagarna vet inte alltid skillnad mellan revision och redovisning vilket även till 
viss del gäller bankerna (styrd). Larsson menade vid intervjun att när det gäller full revision, så 
kommer inte de företagare som inte vet vad revision innebär nu troligen inte heller 
fortsättningsvis förkovra sig och få en bättre bild av det, däremot om de beställer mindre bitar 
så blir deras förväntningar tydligare vilket resulterar i att förväntningsgapet minskar (styrd). 
Ekblad hade ett annat perspektiv och menade att förväntningsgapet kommer bli större om man 
inte är väldigt tydlig med att beskriva vad man gjort då företagen kan förvänta sig att den 
auktoriserade revisorn som skrivit under har gjort precis som tidigare vilket då inte behöver 
vara fallet (styrd). Ekblad menade att man måste vara tydlig på den punkten och även tydliga 
gränser mellan bokslutsberättelserna, granskningsberättelserna och revisionsberättelserna så 
kan det minska gapet en del (styrd). Johansson menade att det är viktigt med öppna dialoger 
med klienterna och att de informeras vilket då bör minska förväntningsgapet (styrd). 
 
Samtliga respondenter är på så sätt övertygade om att ifall kunden beställer revision i mindre, 
specifika delar och att revisorn är tydlig med att beskriva vad som gjorts och vad som ingår i 
respektive intyg så minskas förväntningsgapet. Beställs däremot en full revision på frivillig 
basis så består troligen gapet enligt Larssons uttalande och om man inte är tydlig med att 
berätta vad revision innebar innan avskaffandet och vad det innebär efter, vilka delar som ingår 
så kan det till och med öka enligt Ekblad. Information till kunderna och nya, tydliga tjänster är 
något som återkommer i respondenternas svar. I frågorna om vilka medvetna förändringar de 
gör för att möta avskaffandet kan man se en del av detta då flera av respondenterna angav vid 
intervjuerna att de förberedde sig för att möta avskaffandet genom att diskuterade med och 
informerade kunderna och banker om vad som kommer att ske och även utarbeta nya tjänster, 
metoder (öppen).  
 
 
 



41 

 
 
 
 
 

5.3.3 Förväntade effekter kontra effekter i Danmark och England 
 
Danmark avskaffade revisionsplikten för mindre företag 2006 med gränsvärdena 1,5 miljoner 
danska kronor i balansomslutning, 3 miljoner danska kronor i omsättning och 12 anställda 
(SOU 2008:32). Vid publiceringen av SOU 2008:32 så hade endast 6,45 procent av de 
presumtiva företagen valt att avstå från revision och skälet till att det absoluta flertalet valt att 
ha kvar revision var att intressenterna krävde det och att det inte fanns så mycket pengar att 
tjäna (SOU 2008:32). 
 
I England där avskaffandet i ett första skede redan inträdde 1993 och vars gränsvärde 
successivt höjts till EU:s maximalt tillåtna har effekterna blivit desto större (Thorell & Nyberg, 
2005). I Collis studie från 2003 så visade det sig att 58 % av de då presumtiva bolagen valt att 
avstå från revision. Collis undersökning visade också ett högre medelvärde i omsättning bland 
de företag som lämnade reviderade rapporter än de som valt att avstå från revision. 
 
Det hade inte förflutit speciellt lång tid från att revisionsplikten blev frivillig i Danmark (2006) 
till dess att mätningen i SOU 2008:32 gjordes i jämförelse med England där ett första 
avskaffande redan skedde 1993. I denna studie så menade också flertalet respondenter att 
effekterna inte kommer bli så stora första året utan att det tar lite tid, ungefär tre år enligt 
Spolén, även om Larsson menade att effekterna kan bli märkbara direkt men då beroende på 
om företaget aktivt måste välja bort revisorn eller inte (öppen). Efter fem år däremot så 
uppskattade Spolén, Larsson och Ekblad att det är 50 % som behåller full revision i samma 
omfattning som de haft tidigare (styrd). Johansson såg det som ytterst svårt att uppskatta och 
menade att det säkert kommer vara många som fortsätter att ha revision medan många små 
företag väljer bort det (styrd). 50 % som tre av respondenterna menar behåller revisionen 
understiger vad som framkom av Svanströms undersökning som presenterades i balans nr 11, 
2006 och även den D-uppsats som gjordes av Bjälkemo et al., 2005. Dessa undersökningar 
visade att mellan 60- och 81 %, beroende på storlek på företagen, skulle välja frivillig revision. 
Den bild respondenterna ser om 5 år stämmer således ganska väl med hur det såg ut 2003 i 
England gällande hur många som behåller revisionen på frivillig basis.  
 
Trots att respondenterna ser det som troligt att bara hälften av företagen i den presumtiva 
gruppen kommer att behålla revision så tror de att de kommer att få behålla de allra flesta 
kunderna. Spolén menade att det är så mycket annat kunderna behöver hjälp med och att det 
blir nya möjligheter om då jävsreglerna ändras (öppen). Larsson menade att de säkert kommer 
tappa en del kunder men inte så många och att det kommer bli en del omflyttningar av 
kunderna (öppen). Johansson refererade till hur det sett ut hos deras kollegor i Köpenhamn och 
att de inte tappat något och menade på att situationen blivit som den blivit i England på grund 
av den annorlunda hierarkin där (styrd). 
 
I Danmarks köptes ofta paketlösningar av revisorn tidigare och små företag använde ofta 
revisorn för att upprätta årsredovisning och göra skatteberäkningar då jävsreglerna inte varit så 
omfattande som de är i Sverige (SOU 2008:32). Jävsreglerna i Aktiebolagslagens 9 kapitel 17 
§ reglerar i Sverige möjligheterna för vad en revisor får göra. 
 
Vid intervjun och frågor kring Danmark så tog också Spolén och Larsson upp skillnaden i 
jävsreglerna mellan Sverige och Danmark och hur det kan ha påverkat effekterna där. Spolén 
menade att de i Danmark har kunnat jobba på ett helt annat sätt, att de både kunnat hjälpa till 
med redovisningen och årsbokslut och han menade att om jävsreglerna förändras i Sverige så 
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de blir mer liknande Danmarks så kommer också effekterna av avskaffandet här bli ytterst små 
(styrd). Även Larsson menade att de har kunnat jobba på ett fria sätt i Danmark på grund av 
skillnaden i jävsregler och att BDO i Danmark inte haft några problem i och med avskaffandet 
av revisionsplikten (styrd).  
 
Undersökningen gjord av The Professional Oversight Board for Accountancy (2006) visade 
även på att 85 % av de små och medelstora företagen i England använde sig av någon form av 
extern hjälp med redovisningen samtidigt som de i studien uppskattar att endast 25 % av dessa 
använder sig av revision. I samband med avskaffandet i England så har det också växt fram ett 
antal nya intyg och olika former av bestyrkandegrader, bland annat ”compilation reports” och 
”assurance service” (SOU 2008:32). Boye G Rynord och Bent Sonberg, statsautoriserade 
revisorer och delägare i Addere revision utanför Köpenhamn uppgav också i en intervju i 
Balans nr 11 2007, skriven av Pernilla Halling att de ökat sin fokusering på att leverera andra 
tjänster än revision de senaste åren, exempelvis rådgivning och redovisningstjänster 
 
Både i Danmark och England tycks således fokus gått från revision till andra tjänster så som 
konsultation och redovisning och respondenterna i denna studie ger uttryck för liknande i 
Sverige. Ekblad menade att hela branschen tittar på alternativa tjänster och lägger upp andra 
system för att få effektivare bokslutsprocess och att det på sikt kommer att komma mellanting 
av tjänster och olika bestyrkandegrader (öppen). Detta framgår också av det projekt FAR SRS 
tillsatt med nya tjänster och intyg för revisorerna (Ehlin, 2009). Spolén menade att det i 
fortsättningen kommer bli mer konsultinriktat arbete med bokslut och redovisning medan det 
då blir mindre revision och att avskaffandet kommer resultera i nya typer av intyg och 
kvalitetssäkringar och även Johansson tog upp bokslutsberättelsen som en viktig del (öppen). 
Spolén menade också att vid rekrytering i framtiden så kommer det vara mer redovisnings- och 
konsultinriktad personal än revisionsinriktad (öppen).  
 
Just redovisning verkar vara något som respondenterna ökar sin fokus på. Spolén berättade att 
de traditionellt jobbat mycket med redovisningstjänster och konsultarbetet och redovisning är 
något han tror kommer att växa (öppen). Johansson menade även han att de jobbat mycket med 
redovisning hela tiden vilket är en inriktning de har och att de nu tittade på att köpa ett par 
redovisningsbyråer (öppen). Larsson berättade att de byggt upp en redovisningsavdelning då de 
märkt av att efterfrågan på löpande redovisning, lönehantering och så vidare har ökat vilket 
hon också menade gick bra ihop med avskaffandet av revisionsplikten (öppen). Samtliga 
respondenter menade också att redovisningskonsultens roll kommer bli större i framtiden 
(styrd). Larsson tryckte även på att detta då kan generera en prissänkning på marknaden 
(öppen).  
 
Larsson sade också att hon förväntar sig att det kommer bli mer press på revisorerna att 
verkligen prestera och att visa att det är värt att köpa tjänsterna de erbjuder (öppen). Detta går 
väl samman med slutsatserna i SOU 2008:32, att revisionsbyråerna efter ett avskaffande 
kommer att konkurrera på en bredare marknad med redovisningsbyråer och andra som säljer 
ekonomiska tjänster. En liknande breddning i tjänsteutbud som setts i Danmark och England 
kan således förväntas utifrån respondenternas syn och även nya typer av intyg och 
bestyrkandegrader som blivit resultatet i England. 
  
Avskaffandet i England har medfört att antalet kvalificerade revisorer har minskat och även att 
det reducerat möjligheterna i att ge nya aspiranter en kvalificerad och praktiskt utbildning 
(SOU 2008:32). 
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Att antalet kvalificerade revisorer kommer minska på sikt även i Sverige var samtliga 
respondenter övertygade om. Spolén menade att det helt klart kommer att bli färre revisorer 
och fler redovisningskonsulter, Larsson såg en halvering av antalet revisorer som inte 
osannolik, Ekblad och Johansson menade att det helt säkert kommer blir färre och Johansson 
menade också att nyutexaminerade inte kommer att välja att inrikta sig mot revision (styrd).  
 
När det gäller att kunna få en kvalificerad och praktisk utbildning för nya revisorer så menade 
Spolén att antalet revisorsassistenter kommer att bli färre, färre kommer tas in på byråerna men 
att de kommer att ha ett fortsatt stort behov men då av en annan bredare inriktning än revision 
(styrd). Larsson fokuserade på att det kommer att bli svårt för mindre byråer att attrahera 
nyutexaminerade studenter då färre kommer att söka den inriktningen (styrd). Ekblad såg det 
som ett problem eftersom just de arbetsuppgifterna kommer att bli färre och även att det 
kommer att vara svårt för dem att rekrytera personal när man redan nu kan se att behovet inte 
finns om ett par år (styrd). Johansson såg problemen som uppenbara men tillade också att 
redovisning, skatt och revision hänger så intimt ihop men att de som specialinriktar sig på 
revision kommer att bli färre (styrd). Att möjligheterna att få en kvalificerad praktiskt 
utbildning kommer alltså att minska enligt respondenterna även om de har olika perspektiv på 
vilket sätt det kommer att ske. Spolén och Ekblad såg problemet utifrån behovet av personal, 
att de inte kommer rekrytera så många till de tjänsterna medan Larsson mer fokuserade på 
svårigheten i att attrahera studenter som vill bli revisorer till de tjänster som trots allt behöver 
tillsättas.  
 
Avskaffandet i Danmark har också kombinerats med en lösning som innebär att Erhvervs- oh 
Selskabsstyrelsen kan besluta att ett företag ska omfattas av revision under 1-3 år om bolaget 
eller ägaren av ett enmansbolag bryter mot bolags-, skatte- eller redovisningslagstiftningen 
(SOU 2008:32). I Statens Offentliga Utredning dras också slutsatsen att skattemyndighetens 
kontroller där kommer att beslutas med hänsyn till om företaget är reviderat eller inte. 
 
Respondenterna menade att möjliga kontroller från skatteverket om företagen inte blivit 
reviderade kunde öka efterfrågan på revision. Samtidigt så uttryckte Johansson oro för att man 
lägger för mycket arbete på skatteverket och såg det som tveksamt att de har tillräckliga 
resurser (öppen). Även Spolén tog upp att skatteverket troligen inte har resurser för att 
genomföra fler kontroller än vad de gör idag (styrd).  
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6. Slutdiskussion 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
I detta kapitel förs en diskussion om vilka slutsatser som kan dras av undersökningen, vilka 
uppsatsens bidrag är i punktform samt förslag till fortsatt forskning.  
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Ett avskaffande av revisionsplikten är föreslaget att träda kraft den första juli 2010. Denna 
uppsats visar vilka effekter som förväntas av avskaffandet från ett revisorsperspektiv och vilka 
medvetna förändringar de gör på revisionsbyråerna för att möta dessa.  

 
 

6.1 Förväntade effekter och medvetna förändringar 
 
 
Påverkar effekterna 
 
Avgörande för vilka effekter som kan förväntas är hur intressenterna ställer sig till oreviderade 
ekonomiska rapporter, vad de kommer att begära. Revisionen är en kontrollfunktion enligt 
agentteorin och det måste finnas intressenter som är i behov av kvalitetssäkringen för att det 
ska vara av intresse för ägarna att då betala för en revision på frivillig basis. Om kreditgivare, 
exempelvis banker kommer begära reviderad information vid eventuell låneupptagning även 
efter avskaffandet så blir, av naturliga skäl, effekterna av avskaffandet mindre.  
 
 
Förväntade Effekter 
 
Flertalet av respondenterna ansåg att det kommer ta något eller några år innan effekterna av 
avskaffandet visar sig. Hur lång tid det tar innan genomslag är givetvis beroende av om den 
slutgiltiga lösningen blir av opt-in eller opt-out karaktär d v s om företaget aktivt måste välja 
bort revisionen eller inte.   
 
Tre av fyra respondenter i denna studie förväntade sig att ungefär hälften av bolagen har kvar 
revision om fem år i samma omfattning som nu av dem som ingår i den presumtiva gruppen. 
Detta kan jämställas med hur det såg ut i England 2003 då 42 % av företagen med en 
omsättning under 1 miljon pund valde revision på frivillig basis. I Danmark är det fler som 
hittills har behållit revisionen men det har heller inte gått fem år sedan lagen trädde i kraft. 
Resultatet av revisorernas uppskattning i denna kvalitativa undersökning är också högre än de 
som framkom av Svanströms (2006) och Bjälkemos et al., (2005) enkätfrågor till företagare där 
mellan 60-81 % uppgav att de tänkte behålla revision.  
 
En slutsats denna studie också pekar på är att antalet kvalificerade revisorer kommer minska 
framöver, och detta är överensstämmande med vad som skett i England. En av respondenterna 
(Larsson) menade att en halvering till och med inte är osannolik. Samtidigt som antalet 
kvalificerade revisorer minskar så tyder denna underökning på att auktoriserade 
redovisningskonsultens roll kommer att öka. Detta kan ses som en logisk följd då hälften av 
företagen uppskattas avstå från revision men ändå kan vara i behov av redovisningshjälp och 
någon typ av kvalitetssäkring av den ekonomiska informationen. Skatteverkets remissvar på 
SOU 2008:32 säger liknande d v s de anser att redovisningskonsultens roll kommer komma i 
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förgrunden efter avskaffandet. Undersökningen av Strenger, Halling och Sandén (2008) visade 
även att 80 % av de tillfrågade kreditcheferna tyckte att en kvalitetskontroll utförd av en 
auktoriserad redovisningskonsult var tillräcklig.  
 
Trots uppskattningen att 50 % av de presumtiva företagen kommer avstå från revision och att 
antalet kvalificerade revisorer kommer att minska så förväntas byråerna inte förlora speciellt 
många kunder. Detta då det är mycket annat företagen behövde hjälp med och att det kommer 
att bli mer konsultation och redovisning som då täcker upp för mindre revisionsuppdrag.  
 
Liksom det blivit i England så pekar denna studie på att det blir svårare att ge nya revisorer en 
kvalificerad praktisk utbildning efter avskaffandet. Dels genom att behovet av 
revisorsassistenter kommer att sjunka efter avskaffandet men även genom att färre studenter 
väljer att inrikta sig mot revision vilket kan innebära svårigheter för mindre byråer att rekrytera 
för de tjänster som ändå behövs. Dessa olika effekter tar ju på ett vi ut varandra och en lägre 
jämvikt bör uppstå framöver. 
 
Nya intyg och olika bestyrkandegrader kan enligt respondenterna i denna undersökning antas 
växa fram här på samma sätt som det gjort i England vid ett avskaffande. Bokslutsberättelsen 
är ett exempel av detta, andra intyg som styrker att man granskat en viss post eller att själva 
bestyrkandet/granskningen inte är lika ingående som vid lämnandet av en revisionsberättelse är 
andra möjliga lösningar. Intygen kan antas bli mer behovsknutna och då inte nödvändigtvis 
lämnas varje år.   
 
Såvida företagen beställer mindre delar av revisionen så kan beställarens förväntningar och 
behov specificeras och bli mer tydliga och om även revisorerna är tydliga med att informera så  
minskar förväntningsgapet, det gap mellan vad beställaren av revision förväntar sig revision 
innebär och vad som revisorn faktiskt får och ska göra.  
 
Flera respondenter tog upp de jävsregler som de har att följa i Sverige och hur de skiljer sig 
mot exempelvis Danmark. Ändras dessa jävsregler i samband med avskaffandet av 
revisionsplikten så ges revisorerna en mycket friare roll vilket kan medföra att effekterna i 
form av förlorade uppdrag, reduktion av antalet revisorer minskar. 
 
Avskaffandet av revisionsplikten kan förväntas påverka offentliggörandet av årsredovisningar. 
Detta kan av naturliga skäl påverka möjligheten för företag att se över sin konkurrenssituation, 
kontrollera sina leverantörer och kan tillintetgöra bankers ratingsystem som de i dagsläget ser 
ut.   
 
 
Medvetna förändringar 
 
Som beskrivits ovan så förväntas revisionsuppdragen minska och redovisning och konsultation 
antas därför bli större. Därför ser revisionsbyråerna över på vilket sätt de kan utöka dessa 
områden. Utveckling av redovisningsavdelning och förvärv av redovisningsbyråer var åtgärder 
som angavs och även att effektivisera bokslutsprocessen. I övrigt så jobbar de mycket med att 
informera kunderna och hålla en dialog med dem om vad som kommer att ske framöver och 
ser över möjligheterna till mer omfattande marknadsföring av deras tjänster. 
 
 



46 

 
 
 
 
 

 

6.2 Studiens bidrag  
 

• Studien tyder på att nya tjänster kan komma att skapas efter ett avskaffande av 
revisionsplikten 

 
• Studien tyder på att nya former av intyg och bestyrkandegrader kan införas som är mer 

behovsknutna 
 

• Studien tyder på att revisorernas arbete kommer att bestå av mer kundnära 
konsultarbete  

 
• Studien tyder på att antalet kvalificerade revisorer kommer att minska efter ett 

avskaffande 
 

• Studien tyder på att den auktoriserade redovisningskonsulten kommer få en större roll 
framöver 

 
• Studien tyder på att möjligheterna att ge nya revisorer en kvalificerad praktiskt 

utbildning minskar 
 

• Hälften av de presumtiva bolagen förväntas behålla revision i samma omfattning som 
tidigare enligt tre av de fyra respondenterna 

 
• Revisionsbyråernas kundbas förväntas enligt respondenterna kvarstå trots förlorade 

revisionsuppdrag 
 

• Tydliga förväntningar från kunderna och bättre information från revisorerna kommer 
att generera ett mindre förväntningsgap där kunden beställer revision på specifika delar 

 
• Offentliggörandet av årsredovisningarna kan komma att påverkas vilket får 

konsekvenser för flera parter 
 
 

6.3 Fortsatt forskning 
 
För vidare studier skulle det vara intressant att undersöka andra intressenters syn på 
avskaffandet av revisionsplikten och vilka följder de tror det kommer att generera. Detta kan 
vara banker, företagare i sin roll som kunder av revision och som leverantörer. Att 
redovisningskonsultens roll kommer att öka och ett ökat redovisningsfokus framkom ur denna 
studie och således skulle det vara intressant hur en renodlad redovisningsbyrå ställer sig till 
avskaffandet. Då detta är en studie som hanterar förväntningar och troliga utfall av något som 
ännu inte har inträffat så skulle det naturligt vara intressant att undersöka konstaterade effekter 
ett par år efter att ett avskaffande av revisionsplikten är implementerad.  
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Bilaga 
 
Intervjuguide 
 
Innan varje intervju startar berättar jag för respondenten att uppsatsen avser att beskriva och 
förklara förväntade effekter av revisionspliktens avskaffande ur ett revisorsperspektiv och vad 
de förbereder alternativt redan jobbar med för att möta förändringen. Jag förklarar också för 
respondenten att det är en öppen, intervju och ber dem förklara så ingående som möjligt om 
det som de uppfattar som viktigast inom berörda ämne.  
 
 
Berätta lite om dig själv, hur länge har du varit i revisionsbranschen, hur länge har du 
varit i godkänd/auktoriserad revisor? 
 
 
Hur stor andel av era klienter uppskattar du inkluderas av det föreslagna avskaffandet? 
 
 
Vilka effekter förväntar du dig första året efter att avskaffandet träder ikraft         2010? 
 
 
Vilka effekter förväntar du dig på längre sikt, säg 5-10 år efter ikraftträdandet?  
 
 
Vilka medvetna förändringar sker på byrån för att möta avskaffandet 

 
 
 

Specifika frågor kring avskaffandet  
• Andel som förväntas ha revision i samma omfattning som tidigare 
• Avskaffandet sker i ett steg, inte flera som varit vanligt i andra länder, effekter 
• Möjligheten för minoritetsaktieägare att genomföra lagstadgad revision, effekter 
• Påverkan på efterfrågan av revision av att skatteverket kan rikta kontroller mot företag 

som är oreviderade. 
• Hur antalet revisorer påverkas i Sverige 
• Redovisningskonsultens roll i framtiden. 
• Effekter på förväntningsgapet. 
• Uppfattning om vilken effekt banker/kreditgivare har på efterfrågan. 
• Påverkan från av andra intressenter 
• Synpunkter på hur effekterna blivit i Danmark och England 
• Effekt på möjligheten för att ge nya revisorer en allsidig och kvalificerad praktisk 

utbildning 


