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Sammanfattning 

Under 2010 har det varit aktuellt med två nya reformer som trätt i kraft i Sverige. Dessa har i 

sin tur indirekt eller direkt påverkat revisionsbyråerna på olika sätt. 

Den 1 november 2010 avskaffades kravet på revision för de små aktiebolagen i Sverige och 

reformen omfattar cirka 250 000 aktiebolag. Motivet till avskaffandet är att små företag skall 

få minskade kostnader i form av ersättning till revisionsbyråerna. Definitionen på berörda 

företag är; 3 anställda, 1,5 miljoner kronor i balansomslutning och 3 miljoner kronor i 

omsättning. 

Den andra reformen som trädde i kraft 2010 är att regeringen beslutade att aktiekapitalet för 

aktiebolag ska sänkas från 100 000 kronor till 50 000 kronor. Syftet med reformen är att göra 

aktiebolagsformen mer disponibel för företagarna. Ett sänkt krav på aktiekapitalet kan bidra 

till att fler företagare exempelvis de som driver enskild firma, vågar ändra bolagsform till 

aktiebolag och därmed också beröras av den avskaffade revisionsplikten. 

Syftet med studien är att utifrån revisorns perspektiv beskriva och analysera vilka 

konsekvenser den avskaffade revisionsplikten tillsammans med sänkt aktiekapital kan anses 

medföra för de små revisionsbyråerna. Vidare vill vi skapa en förståelse för hur revisorns roll 

kommer att förändras samt om revisionsbyråernas omsättning kommer att påverkas. Utifrån 

studiens forskningsfrågor och syfte har vi valt att utföra en kvalitativ studie, då den kvalitativa 

metoden står för att beskriva.  Det empiriska materialet består av intervjuer med ett antal 

revisorer och har analyserats i ljuset av uppsatsens teoretiska referensram, syfte och 

problemformulering. 

Sammanfattningsvis anser vi att en kombination av de båda reformerna kommer medföra att 

fler företagare kommer välja att driva sitt bolag som aktiebolag, pågrund av de fördelar som 

finns med företagsformen, men också för att de inte längre är tvingade till revision utan att det 

blir frivilligt. Revisionsbyråerna kommer på så vis få större möjligheter till att sälja in andra 

tjänster, vilket kommer medföra att deras omsättning inte påverkas negativt.  Därmed anser vi 

som författare att de små revisionsbyråerna inte kommer få några problem med att möta en 

förändrad efterfråga utan att det handlar om att marknadsföra de tjänster som redan finns 

inom byrån. 

Nyckelord: revisorns roll, avskaffad revisionsplikt och sänkt aktiekapital. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Abstract 

In 2010, there have been two new reforms that came into force in Sweden. These will 

indirectly or directly affect accounting firms in different ways.  

The first of November 2010 the requirement of audit for small limited companies in Sweden 

was abolished and this reform includes approximately 240 000 companies. The incitement 

behind the abolishment was that small businesses should get reduced costs in the form of 

compensation to accounting firms. The definition of the companies concerned is: 3 

employees, 1.5 million in total assets and 3 million in turnover.  

The second reform that came into force in 2010, was that the government decided to reduce 

the share capital from SEK 100 000 to SEK 50 000. This reform aims to make the limited 

company form more disposable for the entrepreneurs. A reduced requirement of capital might 

make more entrepreneurs, for example those who run a sole proprietorship, gain the courage 

to change their company form to a limited company instead. 

The purpose of this study is to, out of an auditor’s perspective, describe and analyze what 

effects the abolished requirement of audit along with the reduced share capital can have on the 

smaller accounting firms. Furthermore, we want to create an understanding of how the 

auditor's role will change and how the audit agencies' turnover will be affected. Based on the 

study's research questions and objectives we have chosen do a qualitative study, as the 

qualitative method is based on describing. The research method consist of interviews with 

auditors and has been reviewed in the light of the thesis theoretical framework, purpose and 

problem definition.  

In conclusion, we believe that the combination of the too reforms will lead to more limited 

companies, as a result of the benefits that comes with the company form, but also because 

they no longer are forced to have an auditor, as long as they don’t require it voluntary.  The 

auditors firms will now get the opportunity to sell in other services, which means that their 

turnover not will decrease.  We as authors believe that the small auditor firms won´t have any 

problem to meet a modified demand. Is all about promoting the services they already have.  

 

Keywords: auditor's role abolished mandatory auditing and reduced share capital.  
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1. Inledning 
___________________________________________________________________________ 

I det inledande kapitlet kommer en problembakgrund och en problemdiskussion kring 

avskaffad revisionsplikt och sänkt aktiekapital presenteras. Vår diskussion kommer leda fram 

till studiens forskningsfrågor och syfte. Studiens avgränsningar och fortsatta disposition 

avslutar kapitlet. 

___________________________________________________________________________ 

 

1.1 Problembakgrund 
 

Revisionsplikten infördes i Sverige 1983 för att minska kreativ bokföring som eventuellt kan 

förekomma i företags årsredovisningar. Detta innebar att samtliga aktiebolag var tvungna att 

utse minst en revisor som antingen var godkänd eller auktoriserad (Svanström, 2008). Med 

revisionsplikt innebär att aktiebolag i Sverige är skyldiga att ha sina årsredovisningar 

granskade av en revisor (Svanström, 2008). Att revisionsplikten infördes för samtliga bolag år 

1983, kan förklaras med att det tidigare saknades revisorer som uppfyllde kraven för att vara 

revisor och först i början på 80-talet så motsvarade efterfrågan på revisorer utbudet 

(Wallerstedt, 2001).  Konsekvenserna av detta blev att antalet revisorer och revisionsbyråer 

ökade kraftigt vilket medförde att de fick monopol på att tillhandahålla tjänster till aktiebolag 

(Svanström, 2008).  

 

Då antalet revisorer tidigare var för få i Sverige medförde det att den svenska staten vid 

Kreugerkraschen anlitade Price Waterhouse som är en internationell stor revisionsbyrå för att 

utreda undergången av Kreugerimperiet (Svanström, 2008). Därefter blev det allt vanligare att 

revisionsfirmor etablerade sig i Sverige, och det vanligaste sättet att etablera sig på 

marknaden var genom att köpa upp befintliga kontor med en etablerad kundstock. De stora 

revisionsbyråerna i Sverige har utvecklats genom tillväxt strategier så som förvärv och fusion 

av mindre revisionsbyråer. Som de tre största revisionsbyråerna i Sverige räknas 

PricewaterhouseCoopers, Ernst & Young samt KPMG (Wallerstedt, 2001).  

 

Revisionsbyråerna har tidigare stått inför stora förändringar. Införandet av International 

Financial Reporting Standards (IFRS) var enligt Marton (2007) en av de största 

förändringarna inom revisionsbranschen. Bakgrunden till införandet var att länders 

redovisning skulle harmoniseras (Artsberg, 2005) och mottagandet av införandet inom 

revisionsbranschen varierade (Marton, 2007). År 2006 stod revisionsbyråerna inför en ny 

förändring.  En utredning kring avskaffad revisionsplikt för de små företagen i Sverige 

inleddes och åsikterna kring avskaffandet var delade (Olsson, 2008 a). Svenskt näringsliv har 

varit positiva till förslaget (Olsson, 2008 b) och kanske något oväntat så har även revisorerna 

varit det enligt Andersson (2008). Allt fler länder runtom i Europa avskaffar revisionsplikten 

för småföretag (Collis, 2010) och nu har turen även kommit till Sverige. Den 1 november 

2010 avskaffades revisionsplikten för de mindre företagen vilket berör cirka 240 000 

aktiebolag (SOU 2008:32).  
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Definitionen på dessa företag är; 

 3 anställda 

 1,5 miljoner kronor i balansomslutning  

 3 miljoner kronor i omsättning 
 

Maximalt ett av dessa kriterier får överstigas för att ett företag ska räknas som litet 

(Prop.2009/10:204). Motivet till avskaffandet är att små företag skall få minskade kostnader i 

form av ersättning till revisionsbyråerna (SOU 2008:32; Collis, 2007). Enligt EU är det 

bestämt att en regelförenkling för små företag skall genomföras, där man med gemensamma 

insatser skall främja de små företagens ekonomi. Kommissionen har föreslagit att minska 

dessa kostnader med 25 procent fram till 2012 (SOU 2008:32). Enligt Thorell och Norberg 

(2005a) uppgår kostnaden för revision i små företag till ca 10 000 kr per år, vilket kan 

jämföras med Storbritanniens kostnad på cirka £ 1000 (Collis, 2010) och för de danska 

företagen 10 000 danska kronor per år (SOU 2008:32).  

 

Revisorn har varierande roller, och kan indelas i en ”renodlad” samt en ”utvidgad” roll. Den 

”renodlade” rollen är när revisorn är ”vald” pågrund av lagstadgar och den ”utvidgade” rollen 

är när revisorn istället anlitas utefter en efterfråga från företaget (Svanström, 2004). Enligt 

Arruñada (1999) är det en kostnadsbesparing för företaget att anlita revisorn som rådgivare, 

då samma kvalifikationer och information om företaget krävs för revision som rådgivning.  

 

Sänkt aktiekapital är även det något som har förändrats under åren. Aktiekapital krävs för att 

bilda ett aktiebolag och är en form av insats. Önskar man bedriva verksamhet utan att bli 

personligt betalningsansvarig, det vill säga möjligheten till att finansiera verksamheten utan 

att den privata ekonomi riskeras, då är man i Sverige anvisad till att starta sitt företag som ett 

aktiebolag. Skillnaden mellan ett aktiebolag och en annan företagsform är att det i 

aktiebolaget görs åtskillnad mellan den personliga ekonomin och företagets ekonomi (SOU 

2008:49). 

För att kunna bilda ett aktiebolag krävs ett kapitaltillskott i samband med bildandet. 

Kapitaltillskottet har varierat under åren och i samband med uppdelningen av privata och 

publika aktiebolag som trädde i kraft 1 januari 1995, så höjdes kapitalkravet för privata bolag 

från 50 000 kronor till 100 000 kronor. Motivet till höjningen var att det skulle innebära en 

förstärkning av skyddet för borgenärerna samt att motverka det missbruk av 

aktiebolagsformen för de olika slag av ekonomisk brottslighets som har förekommit. Denna 

höjning medförde att antalet aktiebolag minskade till förmån för de enskilda näringsidkarna. 

Med detta kan man påvisa att valet av företagsform påverkas av aktiekapitalet storlek (SOU 

2008:49). För att öka tillgängligheten att små företag väljer företagsformen aktiebolag så 

krävs ett sänkt kapitalkrav. En sänkning av aktiekapitalet skulle medföra att antalet aktiebolag 

skulle öka igen. Den första april 2010 genomfördes en sänkning av aktiekapitalet. Tidigare 

100 000 kronor sänktes till 50 000 kronor. Denna nivå har bestämts utifrån en avvägning 

mellan intresset av att fler mindre företag ska kunna välja att bedriva sin verksamhet i 

aktiebolagsform och de olika effekter som en sänkning kan innebära (SOU 2008:49). 
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1.2 Problemdiskussion 
 

Revisionspliktens avskaffande för små aktiebolag är ett högaktuellt ämne. En intressant 

aspekt enligt oss författare är hur det sänkta aktiekapitalet i kombination med avskaffad 

revisionsplikt kommer att påverka de små revisionsbyråerna. 

Nu när avskaffandet av revisionsplikten har trätt i kraft, kommer många aktörer att bli berörda 

på ett eller annat vis. I den här studien har vi valt att fokusera på vilka framtida konsekvenser 

som revisionsbyråerna står inför med avskaffandet av revisionsplikten och sänkt aktiekapital. 

En annan aspekt som vi har valt att diskutera är huruvida det sänkta aktiekapitalet kommer att 

medföra att fler väljer att driva sitt företag som aktiebolag och därmed också blir berörda av 

den avskaffade revisionsplikten.  

Det har lagts mycket fokus på effekterna av avskaffad revisionsplikt dels för de små företagen 

men också för revisionsbyråerna. För revisionsbyråerna medför avskaffandet en ökad 

konkurrens från andra företag med liknande ekonomiska tjänster. För att inte förlora alltför 

många kunder krävs det att revisionsbyråerna anpassar sitt utbud efter de små företagens 

efterfrågan. Det finns farhågor att reformen kommer att innebära att revisionsbyråernas 

intäkter kommer att minska med nästan 6 miljarder kronor. Detta är ett bortfall med cirka 70 

procent (SOU 2008:32). I Storbritannien har studie visat att 58 procent av de företag som kan 

välja bort revision gör det (Collis, 2003). Utöver de tjänster som revisorn erbjuder finns det ett 

stort antal konsulter och rådgivare som hjälper företag med exempelvis redovisning. 

Avskaffandet av revisionsplikten kommer att medföra att redovisningskonsulter och andra 

rådgivare får möjlighet till att utöka sina tjänster och erbjuda dessa till de små företagen som 

slipper revisionen, därmed får revisorn konkurrens av andra aktörer.  

De revisionsbyråer som kan antas vara de mest sårbara är de små revisionsbyråerna och deras 

revisorer, då deras utbud av tjänster oftast är begränsade (SOU 2008:32). Revisionen har fram 

tills det att reformen trädde i kraft varit tvingande för de små företagen, men lagändringen 

medför att det numera är frivilligt för de små företagen. Hur kommer revisorns roll att 

förändras från en tvingande till en frivillig roll och vilka andra tjänster måste de kunna 

erbjuda för att stå emot konkurrensen? 

Enligt Svanström (2008) kan den avskaffade revisionsplikten förväntas innebära nya villkor 

och förändringar för de mindre revisionsbolagen och företagen. När Danmark och 

Storbritannien avskaffade revisionsplikten för de små företagen uteblev inte efterfrågan på att 

få sina räkenskaper reviderade (Collis, 2010), men det har dock visat sig att antalet företag i 

Storbritannien som väljer att avstå från revision har ökat med tiden (Svanström, 2008). I 

Collis studie från 2010 som är en jämförelsestudie mellan Danmark och England, har 40 

procent av små företag i båda länderna uppgett att de kommer anlita revisorn även om de 

enligt lag inte måste (Collis, 2010).  Ett av de främsta skälen enligt Collis (2003) att inte 

revidera sina räkenskaper är att få lägre bokförings utgifter, dock har få direktörer kunnat 

uppge hur mycket som de sparar på att inte revidera sina räkenskaper, detta ser Collis som om 

kostnaden för revision egentligen inte är av speciellt stor betydelse eller att andra utgifter 

uppväger besparingen. Svanström (2008) menar att det är svårt att beräkna besparingen av en 

avskaffad revisionsplikt då företagen som väljer bort revision kan tänkas ha ett ökat behov av 

exempelvis rådgivningsstöd. 
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En annan ny reform som trädde i kraft 2010 är att regeringen beslutade att aktiekapitalet för 

aktiebolag ska sänkas från 100 000 kronor till 50 000 kronor. Syftet med reformen är att göra 

aktiebolaget mer disponibelt för företagarna. Ett sänkt krav på aktiekapitalet kan bidra till att 

fler företagare exempelvis de som driver enskild firma, vågar att ändra bolagsform till 

aktiebolag samt att de som startar nya företag vill och vågar starta i bolagsformen aktiebolag 

(SOU 2008:32). Fördelen med att driva sitt företag som ett aktiebolag är att ägaren inte blir 

personligt betalningsansvarig för de förpliktelser bolaget åtar sig. Denna bolagsform kan 

därmed uppfattas som mindre riskfylld, jämfört med en bolagsform där företagaren 

personligen får ansvara för eventuella skulder som uppkommer inom verksamheten (SOU 

2008:32). Svidén (2009) menar att om det skulle bli billigare och enklare att driva aktiebolag 

så skulle steget för att ombilda sig till ett aktiebolag vara lättare att ta för de enskilda firmorna 

och detta är en del av poängen med den avskaffade revisionsplikten. Kommer det sänkta 

aktiekapitalet medföra att fler företag väljer att driva sitt företag som aktiebolag? Vad innebär 

det för revisionsbyråerna?  

 

1.3 Studiens forskningsfrågor 
 

Vilka framtida konsekvenser anser revisionsbyråerna att avskaffad revisionsplikt och sänkt 

aktiekapitalet medför?  

 

 

 Vilken strategi har revisionsbyråerna utarbetat för att möta ett mer marknadsorienterat 

synsätt samt hur kommer detta att påverka revisorns framtida roll? 

 

 Kommer revisionsbyråernas omsättning att påverkas av den avskaffade 

revisionsplikten och sänkt aktiekapital?  

 

1.4 Studiens syfte 
 

Syftet med studien är att utifrån revisorns perspektiv beskriva och analysera vilka 

konsekvenser den avskaffade revisionsplikten tillsammans med sänkt aktiekapital kan anses 

medföra för de små revisionsbyråerna. Vidare vill vi skapa en förståelse för hur revisorns roll 

kommer att förändras samt om revisionsbyråernas omsättning kommer att påverkas. 

 

1.5 Avgränsningar 
 

Vi har i detta arbete valt att avgränsa vår studie till de små fristående revisionsbyråerna i 

Halmstad och kommer således utgå från revisorns perspektiv. Vi har valt att definiera små 

revisionsbyråer som fristående byråer med minst en godkänd eller auktoriserad revisor. 

Anledningen till varför vi väljer att studera de små revisionsbyråerna, är att vi anser att de 

större revisionsbyråerna redan har många av de tjänster som de mindre revisionsbyråerna kan 

tänkas behövas utveckla.   
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1.6 Disposition 

 

Kapitel 2: Teori  
Inledningsvis presenteras en sammanfattning av teorin. Vidare redogörs för den teori som vi 

med hjälp av vår förförståelse, forskningsfrågor och syfte utarbetat för att skapa en förståelse 

inom ämnesområdet. 

 

Kapitel 3: Metod   

Kapitlet behandlar de metodval vi har gjort för att besvara studiens forskningsfrågor och 

syftet. Då vi avser att tolka och förstå utifrån revisorns perspektiv har det hermeneutiska 

synsättet ämnat sig. Detta leder oss sedan vidare in på den kvalitativa metoden som består av 

intervjuer samt tidigare forskning. Vi avser att arbeta med kontinuerlig växelverkan mellan 

empiri och teori för att sedan nå fram till en studiens slutsats. 

 

Kapitel 4: Empiri  
Detta kapitel inleds genom presentation av förintervjun som vi genomfört med Nilsson, 

anställd på en av de större revisionsbyråerna. Vidare presenteras de intervjuer som vi 

genomfört på små revisionsbyråer inom Halmstad kommun. Genomgående för intervjuerna är 

att svaren kategoriseras in under rubrikerna; revisorns roll, avskaffad revisionsplikt samt sänkt 

aktiekapital. Detta gör vi för att få en tydligare och lättare struktur för läsaren. 

 

Kapitel 5: Analys 
I detta kapitel presenteras den bearbetade empirin från intervjuerna med revisorerna. Likheter 

och skillnader mellan de olika intervjusvaren diskuteras för att sedan förenas med teorin och 

därmed skapa en förståelse för studiens forskningsområde. 
 
 

Kapitel 6: Slutsats   

I detta avslutande kapitel presenteras studiens slutsats. Avslutningsvis kommer förslag till 

framtida forskning ges. 
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1.7 Begrepp  
 

Det finns en del begrepp i studien som vi vill redogöra för och därmed att ge läsaren en bättre 

förståelse.  

 

Kombiuppdrag;   Ett kombiuppdrag är när bokslut och revision utförs 

på samma revisionsbyrå. Det skall utföras av två 

olika personer det vill säga av revisorn och 

revisorsassistenten. 

 

 

Byråjäv; Med byråjäv menas att påskrivande revisor inte får 

vara verksam i samma företag som byrån 

yrkesmässigt biträder företaget med grundbokföring. 

 

Bokslutsberättelse; En bokslutsberättelse utförs av en 

redovisningskonsult som styrker att bokslut och 

årsredovisning är korrekt upprättade enligt gällande 

lagar. 

Review; En ”review” avser en översiktlig granskning av 

företagets finansiella rapporter som resulterar i en 

granskningsberättelse. 
 
 

Grundbokföring; Löpande bokföring av transaktioner som sker i 

bolaget. 
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2. Teori  
___________________________________________________________________________  

Inledningsvis presenteras en sammanfattning av teorin. Vidare redogörs för den teori som vi 

med hjälp av vår förförståelse, forskningsfrågor och syfte utarbetat för att skapa en förståelse 

inom ämnesområdet. 

___________________________________________________________________________ 

 

2.1 Teorisammanfattning 
 

Centralt för studien är att skapa en förståelse för konsekvenser avskaffad revisionsplikt och 

sänkt aktiekapital kan tänkas medföra för de små revisionsbyråerna i framtiden, men även 

vilka incitament det finns för hur revisorns framtida roll förändras.  

Den 1 november 2010 avskaffades kravet på revision för de små aktiebolagen i Sverige och 

reformen omfattar cirka 240 000 aktiebolag. Motivet till avskaffandet är att små företag skall 

få minskade kostnader i form av ersättning till revisionsbyråerna. Definitionen på berörda 

företag är; 3 anställda, 1,5 miljoner kronor i balansomslutning och 3 miljoner kronor i 

omsättning. Maximalt ett av dessa kriterier får överstigas för att ett företag ska räknas som 

litet. För revisionsbyråerna kan den avskaffade revisionsplikten medföra att deras utbud och 

efterfrågan på tjänster kommer att förändras.  

En annan reform som trädde i kraft 2010 var det sänkta kravet på aktiekapital för de privata 

aktiebolagen. Tidigare krav på 100 000 kronor halverades till 50 000 kronor. Syftet bakom 

sänkningen var att göra aktiebolagsformen mer tillgänglig för landets företagare. Tidigare 

krav på 100 000 kronor för att starta ett aktiebolag, har av många företagare upplevts som ett 

hinder vid val av bolagsform. En annan viktig aspekt som lyfts fram, är att det ska vara 

enklare för den enskilde näringsidkaren att ombilda och driva sitt bolag som aktiebolag. Ett 

minskat krav på aktiekapital och avskaffad revisionsplikt för de små företagen gör detta 

möjligt. Idag finns det 560 000 enskilda näringsidkare i Sverige som nu har större möjlighet 

till att ombilda sitt företag till ett aktiebolag. 

 

Effekten av den avskaffade revisionsplikten i Sverige kommer att dröja, därför har jämförelser 

i studien gjorts med Danmark och England. En framgångsrik forskare inom revisionens 

område är Jill Collis, som i ett flertal studier undersökt frivillig revision i Storbritannien men 

har även publicerat en jämförelsestudie med Danmark. Den senaste studien som publicerats 

av Collis är från 2010 och bygger på tidigare de studier som hon tidigare genomfört.  

Varken England eller Danmark har kunnat påvisa några större förluster till följd av den 

avskaffade revisionsplikten. I England så var det de mindre revisionsbyråerna som tappade 

flest uppdrag. Förlusten för de minskade uppdragen kompenserades istället med andra 

tjänster. En ny tjänst som utvecklats är att revisorn i England skriver ett så kallat 

bestyrkandeintyg till företagen.  I Danmark har revisionsbyråerna tagit fram nya tjänster i 

form av paket lösningar för sina kunder, där revision är en del av utbudet. 

Tillhandshållandet av andra tjänster än revisionstjänster, är av stor ekonomisk betydelse för 

revisionsbyråerna. Genom att öka utbudet av tjänster medför det att revisionsbyråerna har en 

möjlighet till att öka sin tillväxt. En vanlig företeelse är att revisionsbyråer anlitas för diverse 

rådgivningstjänster. Det har även föreslagits att företag är villiga att betala mer för rådgivning 
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än för vanliga redovisningstjänster, därmed finns det ett incitament för revisionsbyråerna att 

utveckla denna typ av tjänst, såldes står revisorns roll i förändring.  

 

2.2 Revisorns olika roller 
 

Centralt för studien är att skapa en förståelse för de konsekvenser som avskaffad 

revisionsplikt och sänkt aktiekapital kan tänkas medföra för de små revisionsbyråerna i 

framtiden, men även hur revisorns framtida roll förändras utifrån en förändrad efterfråga på 

marknaden. Idag har revisorn olika roller som både granskare och rådgivare.  

 

Det som karaktäriserar rollen som granskare är att revisorn utför en kontroll i sin klients 

bolag. I denna roll bedriver revisorn granskning av företagets förvaltning och dess finansiella 

information (Svanström, 2008) Revisorns roll som granskare indelas i en ”renodlad” samt en 

”utvidgad” roll. Den ”renodlade” rollen är när revisorn är ”vald” pågrund av lagstadgar och 

den ”utvidgade” rollen är när revisorn istället anlitas utefter en efterfråga från företaget. 

Rådgivning som ges i samband med revisionen kallas ofta för revisionsnära rådgivning 

(Svanström, 2004).   

 

Vid rollen som rådgivare/konsult bedriver revisorn fristående rådgivning där företagen vänder 

sig och anlitar en revisor främst på grund av den kompetens och erfarenhet som revisorn 

innehar. Under den fristående rådgivningen tillhandahåller en revisor tjänster som utformas 

mer utifrån klientens behov. Tjänsterna är främst konsultativ som sker efter kundens 

efterfrågan (Svanström, 2004). 

 

Eftersom det i båda tjänsterna krävs information och kunskap om företaget är det vanligt att 

företag i många fall köper både revision och rådgivningstjänster från en och samma 

revisionsbyrå (Svanström, 2004). Fördelen med detta är att revisorn kan använda sig av 

samma kunskap om företaget vid både revision och rådgivning. På så vis blir det även en 

kostnadsbesparing för företaget (Arruñada, 1999). 

 

Rollen som rådgivare respektive granskare kan medföra problematik då de olika rollerna kan 

stå i strid med varandra. Som granskare krävs det ett oberoende förhållningssätt till det som 

granskas medan rollen som rådgivare ofta kräver en personlig relation och ett personligt 

engagemang. En revisionsbyrå som utför både revision och rådgivning till samma klient anses 

i allmänhet få ett förhöjt hot mot revisorns oberoende (Svanström, 2008). Bakgrunden är att 

utförandet av rådgivningstjänster till samma klient ökar revisionsbyråns finansiella beroende 

av samma klient, vilket medför att det finns incitament för ett agerande från revisorn som 

gynnar klienten (Svanström, 2008). 

 

2.2.1 Revisorn som granskare 
 

Det som kännetecknar och karaktäriserar rollen som granskare är att revisorn genomför 

kontroll i kundens bolag. Vilket innebär att revisorn bedriver granskning av företagets 

förvaltning och av dess finansiella information (Svanström, 2008). 

 

Revisorns arbetsuppgifter består av att granska bolagets bokföring och årsredovisning samt 

den verkställande direktörens och styrelsens förvaltning. En revisor skall dessutom varje år 
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upprätta en revisionsberättelse där resultatet av granskningen redovisas (Svanström, 2004). 

Den mest övergripande och grundläggande uppgiften en revisor har, är att öka förtroendet för 

den framtagna ekonomiska informationen.  Detta gör revisorn genom uttalanden kring 

huruvida en rättvisande bild ges av företaget (Svanström, 2004).  Med rättvisande bild menas 

att balansräkningen och resultaträkningen tillsammans med noterna ge en helhet och ge 

rättvisande bild över företagets ställning och resultat (FAR, 2010).  

Revisorns uppdrag är att minska den inneboende risken och kontroll risken (Collis, 2010; 

Collis, 2007) som kan anses vara hög hos de små företagen (Collis, 2007). Med inneboende 

risk menas att ett transaktionsslag eller saldo innehåller felaktiga uppgifter som tillsammans 

eller enskilt med andra felaktiga uppgifter är av väsentlighet. Kontrollrisk avser risken för att 

en uppgift som är felaktig skulle kunna inträffa i ett transaktionsslag eller saldo som 

tillsammans eller enskilt med andra felaktiga uppgifter är av väsentlighet om den inte 

upptäcks eller förhindras och rättas till vid en intern kontroll (FAR, 2008). Genomförandet av 

revision reducerar risken för att felaktigheter uppstår (Collis, 2010) men bäst förebyggs 

oegentligheter och bedrägerier genom att det finns en god intern kontroll (Jeppsen, 2010).  

2.2.1.1 Revisorns oberoende 
 

Förändringarna så som den avskaffade revisionsplikten medför att efterfrågan på 

revisionsföretagens kompetens inom andra områden har ökat. Detta har lett till att frågor kring 

revisorns oberoende diskuterats. Med oberoende menas att revisorn skall utföra sina uppdrag 

med opartiskhet och självständighet. Enligt aktiebolagslagen får inte en revisor bistå med 

rådgivning till företag som han/hon har granskat på grund av jävsreglerna (FAR, 2006). 

Regleringen återfinns i ABL 9 kap. 17 § p. 4 där det förklaras att ”Den som biträder med 

bolagets bokföring, medelsförvaltning och kontroll däröver kan ej vara revisor, detta innebär 

att varje direkt befattning med den löpande bokföringen och medelsförvaltningen och dess 

kontroll ger upphov till jäv” (Moberg, 2006 s.87). 

 

2.2.3  Revisorn som rådgivare/konsult 
 

Rollen som rådgivare eller konsult är klassad som fristående rådgivning, med det menas andra 

tjänster som förmedlas som inte är revision (Svanström, 2008). Vid fristående rådgivning 

anlitas revisorn pågrund av den kompetens som revisorn besitter, och är efterfrågestyrd. För 

att förtydliga skillnaden mellan konsult och rådgivning så använder sig litteraturen av konsult 

när det gäller stora företag och rådgivning när det gäller de små företagen (Svanström, 2004).  

Revisionsbyråerna anlitas vanligast för att utföra revision åt företagen men det har även blivit 

allt vanligare att de anlitas till diverse typer av rådgivningstjänster (Svanström, 2008; 

Gooderham, Tobiassen, Døving & Nordhaug, 2004). Rådgivningen som revisorn 

tillhandahåller formas utifrån uppdragsgivaren efterfrågan. Det är därför viktigt att 

revisionsbyråerna är flexibla i sitt utbud av tjänster (Svanström, 2008).   

 

Då de mindre företagen inte har samma möjligheter som de stora företagen att upprätthålla 

kompetens och resurser internt (Svanström, 2008) så finns det ett behov från de små företagen 

att tillhandahålla rådgivningstjänster (Svanström, 2008; Gooderham et al., 2004). I en studie 

gjord av Bennett och Robson (1999) visade det sig att hela 95 procent av små och medelstora 

företag använder sig av extern rådgivning, främst ifrån revisorer och advokater. Enligt Burke 

och Jarratts studie från 2004 så ansågs revisorer vara de som gav bra råd kring bland annat 
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skattefrågor och inköpsbeslut men också frågor berörande lån eller avbetalningar. Revisorer 

anses vara den grupp som har mest att erbjuda när det kommer till råd angående ekonomiska 

frågor och därmed spelar de en viktig roll för de mindre företagen (Collis, Dang Duc, Marriott 

& Marriott, 2008).  

För att revisionsbyråerna skall överleva är det viktigt att de kan tillhandahålla andra tjänster 

än revision till sina kunder, då detta är av stor betydelse för revisionsbyråernas intäkter. För 

räkenskapsåret 2003 så stod 40 procent av dessa tjänster för revisionsbyråernas intäkter. 

Genom att erbjuda andra tjänster än revisionstjänster till kunder så finns det möjlighet för 

revisionsbyråerna att öka sin tillväxt (Asare, Cohen & Trompeter, 2005). Gooderham et al. 

(2004) har i sin studie noterat att revisionsbyråers kunder främst är småföretag. Företagen är 

dessutom mer villiga till att betala mer för rådgivning än för vanliga redovisningstjänster, 

därmed finns det ett incitament för revisionsbyråerna att utveckla denna typ av tjänst.  

 

2.3 Agentteori 
 

Agentteorin riktar in sig på det förhållande som finns mellan redovisningsmottagaren 

(principal), redovisningsskyldig (agent) och revisorn (Artsberg, 2003). Kärnan inom 

agentteorin är incitaments problem och ett sätt att kontrollera dessa är genom revision och 

redovisning. Anledningen till att en oberoende revisor anlitas, är för att (ägaren) inte litar på 

de rapporter som företagsledare själv tar fram speglar sanningen (Deegan & Unerman, 2006). 

Ett sätt för ägaren (principalen) att kontrollera att företagsledaren (agenten) inte agerar i själv 

intresse är att använda sig av en revisor- en tredje part.  Genom att en oberoende part anlitas 

finns det en försäkran om att företagsledarens redovisning är korrekt. Då ägarna inte kan lita 

de finansiella rapporter som företagsledningen tar fram anlitas revisorn. Men även 

företagsledningen har fördel av att anlita en revisor, då deras förtroende hos ägarna ökar. 

Revision minskar även den informationsasymmetri som finns mellan en agent och principal 

(Carrington, 2010).  

Revisionsbyråerna anlitas vanligast för att utföra revision åt företagen men det har även blivit 

allt vanligare att de anlitas till diverse typer av rådgivningstjänster (Svanström, 2008). En 

konsekvens av den avskaffade revisionsplikten kommer enligt SOU (2008:32) bli att 

revisionsbyråerna kommer förlora kunder, och därav är det viktigt att de breddar sitt 

tjänsteutbud för att klara konkurrensen. därmed finns det ett incitament för revisionsbyråerna 

att utveckla denna typ av tjänst (Gooderham et al., 2004), såldes står revisorns roll i 

förändring. 

 

2.4 Avskaffad revisionsplikt 
 

Kravet på revision infördes i aktiebolagen 1983. Motiven till att plikten infördes var för att 

minska på den ekonomiska brottsligheten samt att ge ägarna insyn i redovisningen för att 

uppmärksamma eventuella ekonomiska problem (Thorell & Norberg, 2005a).  

 

Den 1 november 2010 avskaffades kravet på revision för de små aktiebolagen i Sverige.  

Reformens mottagande har varierat ute i näringslivet (Olsson, 2008 a). Lagändringen omfattar 

cirka 240 000 aktiebolag (SOU 2008:32). Motivet till avskaffandet är att små företag skall få 

minskade kostnader i form av ersättning till revisionsbyråerna (Svanström, 2008). Ett enkelt 
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sätt att uttrycka det är att kostnaden för revision ibland överstiger nyttan, framför allt i små 

företag enligt Lennartsson (2010). Collis (2007) anser att för de flesta företag så överstiger 

nyttan med revision kostnaderna vilket bör vara bra nyheter för revisionsbyråerna och då 

främst de byråer som är beroende av de små företagen. Enligt Thorell och Norberg (2005a) så 

kostar revisorn små företag cirka 10 000 kronor per år. Svanström (2008) menar att det är 

svårt att beräkna besparingen av en avskaffad revisionsplikt då företagen som väljer bort 

revision kan tänkas ha ett ökat behov av andra tjänster så som exempelvis rådgivnings- och 

redovisningsstöd. 

 

Enligt EU är det bestämt att en regelförenkling för små företag skall genomföras, där man 

med gemensamma insatser skall främja de små företagens ekonomi. Kommissionen har 

föreslagit att minska dessa kostnader med 25 procent fram till 2012. Denna utveckling 

kommet att medföra att små företag kommet att få större valfrihet när det gäller utformningen 

av deras redovisning och revision (SOU 2008:32). I EU:s fjärde direktiv står det att små 

företag har beviljas undantag från revisionsplikt (Collis, 2010). Med detta menas att det är 

upp till varje land att bestämma var gränsvärdet skall vara men det får inte överstiga EU:s 

maxima (SOU 2008:32). EU:s maxima gränsvärde är; balansomslutning på 4,4 miljoner euro, 

nettoomsättning på 8,8 miljoner euro och antalet heltidsanställda är fastställt till 50 stycken 

(Thorell och Norberg, 2005a; Collis, 2010). Gränsvärdena skiljer sig åt mellan EU länderna 

(SOU 2008:32; Thorell & Norberg, 2005 a). För Svenska företag gäller 3 anställda, 1,5 

miljoner kronor i balansomslutning och 3 miljoner kronor i omsättning. Maximalt ett av dessa 

kriterier får överstigas för att ett företag ska räknas som litet och inte beröras av revisionsplikt 

(SOU 2008:32).  

 

En konsekvens av den avskaffade revisionsplikten kommer enligt SOU (2008:32) bli att 

revisionsbyråerna kommer förlora kunder, och därav är det viktigt att de breddar sitt 

tjänsteutbud för att klara konkurrensen. Även Svanström och Sundgren (2010) menar att den 

avskaffade revisionsplikten kan medföra konsekvenser för bland annat revisionsbyråerna och 

småföretagare, men å andra sidan så öppnas nya alternativa tjänster upp som exempelvis 

bokslutsberättelse och ”review”. En ”review” avser en översiktlig granskning av företagets 

finansiella rapporter och resulterar i en granskningsberättelse (SOU 2008:32).  

 

2.5 Revision 
 

Revision innebär att uttala sig, bedöma samt att granska redovisningsinformation.  

Granskningen avser att ge företagets intressenter en trovärdig ekonomisk information om 

företaget (Svanström, 2008). Redovisningens övergripande syfte är att bidra med information 

som är användbar för företagets intressenter och ge dem en rättvisande bild av företaget 

(Öhman, 2004).  Porter (2008) beskriver bland annat revision som en process för att utvärdera 

och samla in bevis för händelser och ekonomiska handlingar.  Denna process behövs eftersom 

det finns ett behov kring att kontrollera ansvariga individer men också för att kontrollera 

information.  Granskning av ett företags information är den mest sedvanligaste revisionen och 

utförs medhjälp av externa revisorer (Svanström, 2008). Små företag använder redovisningen 

för att fatta beslut men också för att planera och styra om framtiden. Eftersom många små 

företag saknar kunskap och kompetens kring redovisning anlitar de revisorn (Olsson, 

Blomkvist, Dergård & Jönsson, 2004). Revisionen ökar företagets finansiella informations 

trovärdighet (FAR, 2006; Collis, 2007; Seow, 2001). 
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2.5.1 Revisionens utveckling i Sverige 
 

I aktiebolagslagen från 1895 nämns det för första gången att aktiebolag ska ha minst en 

revisor. Det fanns dock inga krav i lagen på vilka kvalifikationer en revisor bör ha. Få av dem 

hade tillräckliga kunskaper inom bokföring för att faktiskt kunna upptäcka eventuella fel i 

bolagets redovisning. Revisorerna som utsågs var vanligtvis respekterade personen som hade 

en bra relation med ägaren i bolaget eller med ledningen (Wallerstedt, 2001).   

År 1912 så examinerades de första auktoriserade revisorerna vid Stockholms 

handelskammare. För att kunna bli auktoriserad revisor så var en förutsättning att personen 

var 25 år och en examen från handelshögskolan i Stockholm samt en tre årig praktik hos en 

auktoriserad revisor. Ett annat krav som ställdes på aspiranten var att denne inte fick ha 

anställning antingen vid en statlig eller privat verksamhet (Wallerstedt, 2001). År 1923 fanns 

det i Sverige 59 stycken auktoriserade revisorer, och tillväxten av revisorer var långsam ända 

fram till 50- talet och kunde förklaras med de krav som ställdes för att kunna bli revisor 

(Svanström, 2008).  

 

I mars 1932 så chockades den finansiella världen av Kreugerkraschen, som också kom att bli 

den mest kritiska företeelsen för revisionsprofessionens utveckling. Det tog nästan ett 

decennium innan revisionen återhämnat sig från händelsen (Wallerstedt, 2001).  Det som 

hände vid Kreugerkraschen var att Ivar Kreuger som ägde det svenska Match lånade ut 

finansiella medel till den internationella marknaden, mot att han fick monopol. 1929 

kraschade börsen i New York och många banker började därför dra tillbaks sina lån och 

Kreuger imperiet kollapsade. Utredningar som följde visade på brister inom bolagets 

redovisningssystem. Revisorernas revision av företaget fick därmed kritik (Wallerstedt, 

2001). För att utreda undergången av Kreugerimperiet så anlitade svenska staten Price 

Waterhouse som är en internationell revisionsbyrå. En av anledningarna till detta var att 

antalet revisorer var för få i Sverige för att kunna genomföra en så stor utredning (Svanström, 

2008). En annan viktig anledning till varför Price Waterhouse fick uppdraget var pågrund av 

att de hade en oberoende ställning till Ivar Kreuger. Firmor ville nu etablera sig i Sverige och 

det enklaste sättet var att köpa upp redan befintliga kontor med en redan etablerad kundstock 

(Wallerstedt, 2001). Det blev även vanligare att ha en internationell partner då 

klientföretagens verksamheter internationaliserades (Svanström, 2008). Utvecklingen av de 

stora revisionsbyråerna i Sverige har skett genom olika tillväxt strategier så som exempelvis 

förvärv och fusioner. På så vis har de kunnat försvara sina positioner på marknaden 

(Wallerstedt, 2001). 

År 1983 ansågs det finns tillräckligt många kvalificerade revisorer i Sverige för att matcha 

efterfrågan, och lagstiftningen ändrades därmed till att varje aktiebolag skulle utse en revisor 

som var auktoriserad eller godkänd. Revisorsyrket har sedan dess haft monopol på att 

tillhandahålla revisionstjänster till aktiebolag (Wallerstedt, 2001). 

 

2.5.2 Tidigare förändringar inom revisionsbranschen. 
 

År 2007 skrev Jan Marton att införandet av IFRS är en av revisionens absolut största enskilda 

händelser.  IFRS infördes som en följd av att EU arbetat med att harmonisera redovisningen. 

Med harmonisering avses att redovisningen är jämförbar mellan olika länder (Artsberg, 2005). 

EU:s beslut kring att inför IFRS, är obligatoriskt för noterade företags koncernredovisning 
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och har gjorts till följd av att de noterade företagens redovisning på den globaliserade 

kapitalmarknaden ska kunnas jämföras lättare genom att liknande redovisning standarder 

används. Det är International Accounting Standards Board (IASB) som tar fram standarderna 

som ska tillämpas (Marton, Falkman, Lumsden, Pettersson & Rimmel, 2008). 

   

Synen på införandet varierade, vissa redovisare och revisorer såg införandet som något väldigt 

negativt och somliga såg rent av positivt på införandet (Marton, 2007). Kritiken kring 

införandet handlar enligt Precht (2005) om att förändringar ses som något jobbigt.  

 

Hur redovisning ska utformas i praktiken bestäms av de människor som dagligen arbetar med 

revision och redovisning. För Sverige har införandet av IFRS inneburit ett förhållandevis nytt 

sätt att te sig till redovisning. Vid införandet var reglerna inte helt lätta att tillämpa därav 

gjordes en betydande procedur för att tolka reglerna (Marton, 2007). De olika sätten reglerna 

kunde tolkas på ledde till en hel del kritik. Vidare menar Marton (2007) att revisorer och 

redovisare måste sätta sig in de nya principerna och förstå dem. Marton (2011) beskriver 

införandet av IFRS som revisorernas undergång, då professionen inte tillåts göra 

professionella bedömningar av regelverket, då det enligt Marton (2011) endast finns ett sätt 

att tolka reglerna på. Revisorernas professionella bedömningar har inte helt upphört att gälla, 

dock har bedömningarna fått byta karaktär genom att det idag finns hjälp med att tolka 

reglerna från IFRS experter i London (Marton, 2011).  

 

2.5.3 Tidigare forskning av Collis 
 

Collis är en av de forskare som har skrivit och publicerat flest artiklar inom ämnet avskaffad 

revisionsplikt i Storbritannien. En av de senaste undersökningarna från 2010 som Collis har 

publicerat är ”Audit exemption and the demand for volundary audit: A comparative study of 

the UK and Denmark”. Studiens undersöker huruvida omsättning påverkar valet av att välja 

frivillig revision för små danska och brittiska företag samt om de huvudsakliga faktorerna för 

att välja frivillig revision skiljer de sig åt mellan små danska och brittiska företagen. 

Hypoteserna är utvecklade utifrån följande områden/faktorer; storlek (mätt i omsättning), 

ledningsfaktorer och agentfaktorer. Datainsamlingen för studien är kvantitativ och består av 

slumpmässiga urval på 2633 företag i Storbritannien och 1671 företag i Danmark.  

Svarsfrekvensen för de båda länderna är 790 företag i Storbritannien respektive 553 i 

Danmark. Vilket medför att tillförlitligheten i studien är tillfredställande enligt Collis. 

Studiens undersöker huruvida omsättning påverkar valet av att välja frivillig revision för små 

danska och brittiska företag samt om de huvudsakliga faktorerna för att välja frivillig revision 

skiljer de sig åt mellan små danska och brittiska företagen.  

 

Resultatet av studien visar att valet för att frivillig revision är positivt förenat med små 

företags omsättning. De båda länderna har även gemensamt att nyttan som revision medför, i 

detta fall förbättrad kvalité på finansiella rapporter överstiger kostnaden för revisionen. För de 

danska företagen sågs även revision som ett sätt att kontrollera interna system och därmed 

minska den inneboende risken. Detta var viktigare för de danska företagen än för det brittiska.  

Aktieägare var också en betydande förklaring till varför företag väljer frivillig revision. I 

Storbritannien var det speciellt företag som inte var helt familjeägda eller företag som hade 

externa aktieägare i stor utsträckning som valde frivillig revision.  Slutligen visade det sig att 

danska små företag valde revision till förmån för kreditgivare, medan leverantörer ej var av 

stor betydelse. I brittiska företag var resultatet omvänt för kreditgivare och leverantörer.  
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Undersökningen visade dessutom att över 40 procent av företagen som undersöktes skulle 

frivilligt välja att revidera sina årsredovisningar även om de inte behövde (Collis, 2010). 

 

2.5.4 Revisionens avskaffande i Danmark 
 

Tidigare var det obligatoriskt enligt dansk aktiebolags lag från 1930 att alla aktiebolag skulle 

revidera sina bokslut (Christiansen & Loft, 1992), men i mars 2006 avskaffades revisionen för 

småföretag av det danska folketinget efter flera års intensiva debatter kring ämnet. Detta 

medför att Danmark väntade hela 26 år innan de antog EU:s fjärde direktiv kring 

revisionsundantag (Collis, 2010). Lagändringen kom att beröra cirka 75 000 småföretag i 

Danmark. Precis som i Sverige så var drivkraften bakom avskaffad revisionsplikt att minska 

de små företagens administrativa kostnad och därmed kunna förbättra företagens möjligheter 

till att konkurrera med andra EU länder (Aggestam- Pontoppidan, 2007). För de danska 

företagen uppskattas revisionskostnaderna uppgå till 10 000 danska kronor per år och bolag 

(SOU 2008:32).  

 

För att ett företag i Danmark ska kunna avsäga sig revision så är en förutsättning att de 

uppfyller två av tre nämnda gränsvärden. Gränsvärden i Danmark är enligt följande; 

balansomslutning upp till 1,5 miljoner danska kronor, nettoomsättning på 3 miljoner danska 

kronor och antalet heltidsanställda får högst uppgå till 12 stycken (Collis, 2010). Ett år efter 

att reformen trätt i kraft kunde inte någon märkbar effekt av den avskaffade revisionsplikten 

konstateras. I en undersökning från 2007 som bestod av 120 företag visade det sig att endast 2 

procent hade valt bort revision och 7 procent av de tillfrågade övervägde möjligheten att avstå 

revision i framtiden (Aggestam- Pontoppidan, 2007). Många danska företag köper 

paketlösningar från sin revisionsbyrå där revisionstjänsten ingår. I paket kan också tjänster så 

som bokslut-, redovisnings- och skattemässiga stöd ingå (SOU 2008:32).  

 

2.5.5 Revisionens avskaffande i England 
 

EU:s  fjärde direktiv om revisionsundantag infördes år 1978 och England väntade i 16 år 

innan de antog det, så år 1994 undantogs små företag i England från revisionsplikt. 

Gränsvärdet för att undantas från revisionsplikt var då företag som inte översteg en 

omsättning på £ 90 000 samt att balansomsättningen inte översteg £1,4 miljoner. Därefter har 

gränsvärdet för att undantas revisionsplikt successivt höjts och idag tillämpar England EU:s 

maxima värde. Detta medför att cirka 900 000 bolag i England inte behöver revidera sina 

räkenskaper (Collis, 2010). Innan höjningen till EU:s maxima gjordes, genomfördes en studie 

av Collis för att undersöka vilka faktorer som är av betydelse för att avsäga sig revision om 

Englands tröskelvärde höjs till EU:s maxima. Resultatet av studien visade att det främsta 

skälet till att inte revidera sina räkenskaper var att det är en kostnadsbesparing. Majoriteten av 

de företag som frivilligt valde revision gjorde det med motivet att det ger tredjeman en 

kontroll/säkerhet. De främsta användarna av de reviderade räkenskaperna är dock direktörerna 

själva (Collis, 2003). 

Även i England har avregleringen grundats på att minska företagens administrativa kostnader 

(Collis, 2010; Collis, 2003). Bland de företag som omfattas av revisionsundantag så finns det 

siffror som uppskattar att cirka 60-70 procent väljer bort revisionen (Thorell och Norberg, 

2005 b). Kostnaden för revision hos de små företagen i England är uppskattade till ca £ 1000 i 

revisionsarvodet (vilket motsvarar cirka 10 000 kronor) (Collis, 2010; Collis, 2003). 
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Revisionsbranschen i England har dock inte påverkats så mycket som befarats, de som 

tappade flest uppdrag var de mindre revisionsbyråerna. De uppdrag som revisionsbyråerna 

förlorade tillföljd utav att företagen valde bort revision, har revisionsbyråerna ersatt med 

andra tjänster och de nya uppdragen översteg eller motsvarade förlorade revisionsintäkter 

(Thorell och Norberg, 2005 b). En ny tjänst som utvecklats i England är att en kvalificerad 

revisor skriver ett såkallat bestyrkandeuppdrag.  Syftet är att erbjuda företagen alternativa 

tjänster till den lagstadgade revisionen. Ett bestyrkandeuppdrag är ett mellanting av den 

lagstadgade revisionen och den översiktliga granskningen. Innebörden av ett 

bestyrkelseuppdrag är att revisorn med begränsat säkerhet gör ett uttalande om att det inte 

framkommit några omständigheter som tyder på att den interna kontrollen brustit (SOU 

2008:32).  

 

2.6 Sänkt aktiekapital 
 

Aktiekapitalet har en huvudsaklig funktion att fylla och det är att skydda företagets borgenärer 

(Prop. 2009/10:61; Ewang, 2007a; Ewang, 2007b; Hansen, 2009), detta är ett sätt att 

kompensera för att företagets ägare inte står personligt betalningsansvariga för de förpliktelser 

företaget har åtagit sig (Prop. 2009/10:61). Kapitaltillskottet har varierat under åren och i 

samband med uppdelningen av privata och publika aktiebolag som trädde i kraft 1 januari 

1995, så höjdes kapitalkravet för privata bolag från 50 000 kronor till 100 000 kronor (SOU 

2008:49).  

 

Den första april, 2010 genomförde regeringen en annan viktig åtgärd för att främja arbete 

(Prop. 2009/10:61), de sänkte kravet på aktiekapital för de privata aktiebolagen från 100 000 

till 50 000 kronor. Syftet bakom sänkningen var att göra aktiebolagsformen mer tillgänglig för 

landets företagare (Hemström, 2010). Tidigare 100 000 kronor för att kunna starta ett 

aktiebolag har av många små företagare upplevts som ett hinder (Prop.2009/10:61). En annan 

orsak som nämns, är att villkoren för etablering av företag i Sverige kan framstå som 

oförmånligt om en jämförelse görs mot andra europeiska länder. I Storbritannien och i 

Tyskland finns det bolagsformer som består utav aktiekapital med ett pund/ en euro och i 

Danmark har en sänkning av aktiekapitalet gjorts från 125 000 till 80 000 danska kronor 

(www.riksdagen.se).  

 

2.7 Olika företagsformer  
 

En verksamhet kan bedrivas i många olika former såsom; enkelt bolag, ekonomisk förening, 

enskildfirma, handelsbolag, enskild firma samt aktiebolag. Vilket val av bolagsform som 

näringsidkaren väljer är av stor betydelse (Lundén, 2011) och valet beror på syftet och 

behovet med verksamheten, men också på näringsidkarens preferenser (Roos, 1995). 

Exempelvis så tillskillnad från en enskild firma så begränsar aktiebolagsformen det personliga 

ansvaret, men det finns även skattemässiga skillnader mellan företagsformerna, där 

aktiebolagsformen är mer fördelaktig (Lundén, 2011). I nedanstående avsnitt kommer 

bolagsformerna enskild firma samt aktiebolag presenteras mer ingående.  

 

http://www.riksdagen.se/


  

 16 

2.7.1 Enskild firma 
 
Företagsformen enskild firma eller enskild näringsidkare som den ibland kallas för, är den 

företagsform som de flesta företagare börjar med när de startar en verksamhet och i Sverige 

finns det cirka 540 000 enskilda firmor. En enskild firma är inte en juridisk person vilket 

medför att näringsidkaren själv bär ett personligt ansvar för exempelvis skulder och avtal, 

således finns det ingen skillnad mellan företagets och privatpersonens ekonomi (Lundén, 

2011).  Detta medför risker för individen i olika former, exempelvis så är du ekonomiskt 

oskyddad, då det är individen som privatperson som ansvarar för de avtal som finns inom 

verksamheten. En annan risk som finns med en enskild firma är att privata tillgångar får 

användas för att betala de skulder som finns i företaget om det går dåligt. Intäkterna för 

verksamheten deklareras i individens egen självdeklaration (Lundén, 2011). De skatterättsliga 

reglerna för enskilda firmor tillhör därför de mest komplicerade (PWC, 2009).  

Som enskild näringsidkare arbetar du ensam och kompanjoner är inte möjligt att ha i denna 

företagsform (www.enskildfirma.info). Fördelarna med att driva företaget som en enskild 

firma är att det inte ställs något krav på kapitaltillskott (Prop. 2009/10:61).  

2.7.2 Aktiebolag 
 

I Sverige finns det över 300 000 aktiebolag. Bolagen varierar beträffande företagets storlek på 

kapital, organisation och antal delägare. För att kunna bilda ett aktiebolag krävs det bara en 

delägare och det finns ingen övre gräns för hur många aktieägare ett bolag kan ha (Sandeberg, 

2006) .  

Ett aktiebolag har olika intressenter så som exempelvis borgenärer, leverantörer och kunder 

där intressekonflikter kan uppstå. Aktiebolagsrätten har en viktig utgångspunkt och det är att 

försöka balansera intressenternas olika intressen. Aktiebolagslagen innehåller således regler 

som ska skydda exempelvis borgenärerna och det är aktiekapitalet som utgör grunden för det 

viktiga borgenärsskyddet (Sandeberg, 2006). 

 

  

       

    

  

 

 

 

 

 

   

 

Figur 1. Bolagets intressentkrets. (Sandeberg, s.23, 2006) 

 

Aktiebolagsformen anses vara en flexibel företagsform som passar verksamheter som 

expanderar. Det krävs ett kapitaltillskott i samband med bildandet av företagsformen 

aktiebolag, detta kan ses som ett hinder för att bedriva näringsverksamhet i denna form (Prop. 

Företaget 

 

Företagsledning   Aktieägare 

 

Borgenärer 
Stat och Kommun 

Leverantörer 
    Kunder 

Anställda 

http://www.bolagsverket.se/
http://www.enskildfirma.info/
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2009/10:61). Den första april 2010 sänkte regeringen kravet på aktiekapital från 100 000 kr 

till 50 000 kr (Prop. 2009/10:61; Hemström, 2010). Därmed krävs det endast ett aktiekapital 

om 50 000 kronor för att bilda ett privat aktiebolag (Lundén, 2011). Syftet med sänkningen 

var att göra företagsformen mer tillgänglig för företagare (Hemström, 2010). Noack och 

Beurskens (2008) menar att företagarnas val av bolagsform beror på kostnaderna för att bilda 

bolagsformen och hänsyn tas inte till övriga fördelar.  

 

Att bedriva sin verksamhet i bolagsformen aktiebolag har fördelar. En viktig aspekt är att 

ägaren inte blir personligt betalningsansvarig för de förpliktelser bolaget åtar sig. Denna 

bolagsform kan därmed uppfattas som mindre riskfylld jämfört med en bolagsform där 

företagaren personligen får ansvara för eventuella skulder som uppkommer inom 

verksamheten (Prop. 2009/10:61). Aktieägarnas ansvar är således begränsad (Sandeberg, 

2006; Hansen, 2009; Roos, 1995) till kapitalinvesteringen och detta är en utav anledningarna 

till varför aktiebolag är den dominerande verksamhetsformen (Sandeberg, 2006). Andra 

fördelar som är att det i vissa sammanhang kan vara fördelaktigt med ett AB i företagsnamnet 

men också att det finns en möjlighet till att utdelning beskattas lågt. Som nackdelar kan 

nämnas att det finns ett låneförbud, det vill säga ägaren får inte låna pengar av aktiebolaget 

(Broberg & Svensson, 2010). Att det finns ett låneförbud hos aktiebolag i Sverige är inte unikt 

då bolagsrätten för de nordiska länderna är likvärdiga (Hansen, 2009). En annan nackdel är att 

ägaren till ett aktiebolag måste ha kontroll över bolagets egna kapital, så att någon kapitalbrist 

inte uppstår. Om mer än halva aktiekapitalet förbrukas medför de att ägaren blir personligt 

betalningsansvarig för de skulder som uppkommer efter att kapitalbristen uppstått (Broberg & 

Svensson, 2010).  

 

2.7.3 Ombildning från enskild firma till aktiebolag 
 

Som enskild firma finns det möjlighet att ombilda verksamheten till aktiebolag. 

Anledningarna till ett ombildande från enskild firma till aktiebolag varierar, exempelvis kan 

näringsidkaren bedöma att aktiebolagsformen är mer fördelaktigt ur skatte- eller risksynpunkt. 

En annan anledning kan vara att aktiebolagsformen kan upplevas som seriösare gentemot 

bolagsformen enskildfirma (Broberg & Svensson, 2010). 

En ombildning från enskildfirma till aktiebolag kan göras antingen genom apportbildning 

eller genom en kontantemission. Vid apportbildning så betalas aktierna genom tillskjutna 

tillgångar med avdrag för de skulder som överförs. Tillgångar och skulder hos den enskilda 

firman överförs vanligen till det värde som de är bokförda till (www.skatteverket.se). Vid en 

apportbildning så ska en revisor lämna ett skriftligt yttrande kring apportegendomen 

(Aktiebolagslagen 2005:551, 2 kap. § 19). Revisorn ska i intyget försäkra att; egendomen har 

tillförts bolaget, att det finns en nytta för bolaget med apportegendomen samt att 

apportegendomen är upptagen till ett korrekt värde för bolaget (Sandeberg, 2006).  Det andra 

sättet att ombilda en enskild firma till ett aktiebolag är genom en så kallad kontantemission. 

Det nybildade aktiebolaget förvärvar det enskilda bolagets tillgångar mot ett vederlag. Detta 

görs i form av betalningsansvar för de skulder som aktiebolaget övertar och men också genom 

kontant ersättning (www.skatteverket.se).    

Ombildning kan i teorin anses som enkelt, men i verkligheten är det komplex process och 

därför bör en redovisningskonsult eller revisor kontaktas innan ombildning sker (Tillberg, 

2010). 

 

http://www.skatteverket.se/
http://www.skatteverket.se/
http://www.pwc.se/
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3. Metod 
___________________________________________________________________________ 

Kapitlet behandlar de metodval vi har gjort för att besvara studiens forskningsfrågor och 

syfte. Då vi avser att tolka och förstå utifrån revisorns perspektiv har det hermeneutiska 

synsättet ämnat sig, detta leder oss sedan vidare in på den kvalitativa metoden som består av 

intervjuer samt tidigare forskning. Vi avser att arbeta med växelverkan mellan empiri och 

teori för att sedan nå fram till en studiens slutsats. 

______________________________________________________________  

 

3.1 Övergripande metod 
 

”Med metod avses ett vetenskapligt sätt att närma sig det ämne man skall skriva om och hur 

man ämnar behandla ämnet” (Ejvegård, 2003, s. 31). Jacobsen (2002) menar att ingen 

forskningsprocess är perfekt. Poängen med olika forskningsmetoder är att redogöra för vilka 

svagheter en undersökning är förenad med. Metodkunskap behövs för att kritiskt bedöma 

huruvida metoden har påverkat undersökningens resultat eller om resultatet ger en korrekt 

avbildning av verkligheten.  

Figuren nedan beskriver tillvägagångssättet som vi använt oss av för att besvara studiens 

forskningsfrågor, syfte samt vårt metodval. Därefter kommer de olika avsnitten i 

tillvägagångssättet beskrivas grundligt var för sig. Pilarna visar tillvägagångssättets flöde. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Figur 2. Metodmodell. Egen arbetad. 
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Då vi avser att beskriva och analysera vad avskaffad revisionsplikt och sänkt aktiekapital har 

för konsekvenser, sett ur revisorns perspektiv stämmer det hermeneutiska synsättet överens 

med vårt förhållningssätt i studien. Forskningsmetoden kommer att bestå av intervjuer från ett 

antal revisorer där vi utifrån revisorns perspektiv tolkar revisorernas livsvärld och därigenom 

beskriva och förstå hur det förhåller sig i verkligheten. Det vill säga på ett interpretativt sätt 

närma sig forskningsobjektet. Vi kommer med kontinuerlig växelverkan pendla mellan teori 

och empiri (abduktion) och därigenom förstå vad som sker med hjälp av den teoretiska 

referensramen samt undersöka huruvida vi kan skapa ny teori inom området. Eftersom 

hermeneutiken står för den kvalitativa förståelsen kommer studiens forskningsmetod utföras 

kvalitativt. Den kvalitativa metoden består av sekundär- och primärdata, där den sekundära 

beskriver vad tidigare forskning och litteratur har kommit fram till och primärdata utgör en 

sammanfattning av genomförda intervjuer från respondenter. Det teoretiska och empiriska 

materialet har efter reflektion analyserats som sedan mynnar ut i studiens slutsats.  

 

3.2 Vetenskapligt synsätt 
 

Positivism och hermeneutik är två vetenskapliga synsätt kring hur vi kan förstå och veta hur 

verkligheten förhåller sig. Positivism ligger till grund för kvantitativ metodteori medan 

hermeneutiken ligger till grund för den kvalitativa metodteorin (Lundahl & Skärvad, 1999). 

I denna studie kommer vi att utgå från hermeneutiken som står för den kvalitativa förståelsen. 

Detta innebär att forskaren framför allt studerar, tolkar och skapar en förståelse för 

undersökningen (Patel & Davidsson, 2003). Som hermeneutisk forskare närmar man sig 

forskningsobjektet subjektiv med hjälp av sin egna förförståelsen. Förförståelsen, som består 

av de intryck, tankar, känslor och kunskap som forskaren besitter är en tillgång när det gäller 

att tolka och förstå forskningsobjektet. Hermeneutikern försöker att se forskningsproblemet 

utifrån helheten och ställer denna i relation till delarna och pendlar däremellan (Lundahl & 

Skärvad, 1999). För att få en så fullständig förståelse som möjligt kommer vi i studien utifrån 

revisorns perspektiv tolka helheten samt delarna i de intervjuer som vi har genomfört. 

Intervjuerna är indelade efter områden som är relevanta för att kunna svara på studiens 

forskningsfrågor och syfte - revisorns roll, avskaffad revisionsplikt och sänkt aktiekapital.  

Som forskare börjar vi med att läsa hela intervjun för att skaffa oss en inledande uppfattning 

om ämnet (helheten). Genom att sedan återvända till texten och bearbeta område för område 

får vi en djupare förståelse och kan på så vis tillsammans med teorin besvara studiens 

forskningsfrågor och syfte. 

 

3.3 Val av ansats 

  
När en forskare skall kartlägga tillvägagångssättet för hur verkligheten ska förklaras kan 

forskaren använda sig av olika ansatser (Jacobsen, 2002). Dessa anger vilket tillvägagångssätt 

som forskaren arbetar med för att koppla samman teori och empiri. De olika sätten är 

induktion, deduktion och abduktion. Den deduktiva ansatsen går från teori till empiri och 

kännetecknas av bevisandets väg medan den induktiva ansatsen går från empiri till teori och 
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kännetecknas av upptäckandets väg (Jacobsen, 2002). Dessa två kan användas tillsammans 

och kallas då för abduktion (Patel & Davidsson, 2003). 

 

Abduktion är ett sätt att relatera teori och empiri i vetenskapligt arbete (Alvesson & 

Sköldberg, 2008). Abduktion har uppkommit som en reaktion på de begränsningar som finns i 

induktionen och deduktionen, ansatsen kan anses vara en växelverkan däremellan (Johansson 

Lindfors, 1993). Eftersom vi avser att växla mellan teori och empiri kommer vi att arbeta 

utefter den abduktiva ansatsen. Vi vill genom tidigare forskning inom området skapa oss en 

inledande förförståelse uppfattning och kunskap i vårt område. Genom tidigare forskning 

ämnar vi att forma den teoretiska referensram som kommer att bidra till underlaget för vår 

intervjuguide. Vi kommer i vårt tillvägagångssätt att samla in information från våra 

respondenter på revisionsbyråerna tolka för att sedan växla tillbaka till teorin och se om vi kan 

skapa ny förståelse inom området. Denna växelverkan mellan teori och empiri gör att det inte 

enbart går att tillämpa en induktiv eller deduktiv ansats (Alvesson & Sköldberg, 2008). 

Abduktionens bas är den empiriska regelbundenheten (ytstruktur) som i bilden kan förklaras 

av den svagare pilen som står för den redan tolkande empirin (Alvesson & Sköldberg, 1994). 

Figur 4 förklarar abduktionens växelverkan.   

                     
 

 

Deduktion Induktion Abduktion 

                  Teori    

Empirisk regelbundenhet     

                  Empiri    

 

 

Figur 3. Deduktion, induktion och abduktion (Alvesson & Sköldberg s.45,1994) 

 

3.4 Metodval 

 
Kvantitativ och kvalitativ är två vanligt förekommande angreppssätt i forskningen. Den 

största skillnaden mellan dessa metoder är hur forskaren väljer att bearbeta, utveckla och 

analysera den information som samlas in (Patel & Davidsson, 2003). Den kvalitativa metoden 

kännetecknas att man avser att beskriva, analysera och förstå enskilda människor och 

gruppers beteende.   Medan den kvantitativa avser att mäta ett visst fenomen, mätningen kan 

användas för att beskriva eller förklara (Lundahl & Skärvad, 1999). Vid val av metod är det 

viktigt att utgå från forskningsfrågorna beträffande vad det är vi vill undersöka och vilken 

epistemologi vi söker.  

Eftersom den kvalitativa metoden har som primärt syfte nämligen att förstå och är därmed 

förenligt med hermeneutiken är detta studiens metodval. Det centrala är att vi genom olika 

sätt samlar in information för att få en djupare förståelse av det vi studerar (Holme & Solvang, 

1997; Patel & Davidsson, 2003). Genom att tillämpa en kvalitativ metod så fokuseras 

datainsamlingen på ”mjuk” data. Ett exempel på mjuk data är den informationen som man 
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tillhandhåller från respondenter via intervjuer. Information tolkas, för att ge en förståelse som 

tillsammans med teorin besvarar studiens forskningsfrågor och syfte.  

Uppsatsens frågeställning har varit vägledande i valet av metod.  Då avsikten är att beskriva 

och analysera vilka konsekvenser avskaffandet av revisionsplikten tillsammans med sänkt 

aktiekapital kan ge, har vi därför valt en kvalitativ metod. 

Fördelar med att använda sig av en kvalitativ studie är att den interna giltigheten ofta blir hög. 

Vid en kvalitativ studie läggs ofta fokus på detaljer och nyanser men också det unika hos 

uppgiftslämnaren. Där med kan öppenhet vara ett ledord för ansatsen. Som nackdel kan 

nämnas att den kvalitativa metoden är resurskrävande. Det tar lång tid att genomföra 

intervjuer. Är dessutom resurserna begränsade medför det att antalet respondenter oftast blir 

färre (Jacobsen, 2002).  

 

3.5 Datainsamling 
 

Primär och sekundärdata är två metoder för att samla in information för att få vår 

frågeställning besvarad. Data som samlas in för första gången genom exempelvis intervjuer 

kallas för primärdata. Information som redan finns insamlad kallas för sekundärdata. Exempel 

på sekundärdata är tidigare forskning och vetenskapliga artiklar (Jacobsen, 2002).   

 

3.5.1 Primärdata 
 
Uppsatsens primärdata utgörs av en fallstudie som innebär att vi genomför en undersökning 

på en mindre begränsad grupp. Utgångspunkten i en fallstudie är att man har 

helhetsperspektivet som utgångspunkt och därmed försöker få så täckande information som 

möjligt. Metoderna för denna datainsamling består utav intervjuer, enkäter och observationer 

(Patel & Davidsson, 2003). Fallstudier kan användas dels när man vill få en djupare förståelse 

av en viss händelse men också när vi vill beskriva vad som är specifikt för en enskild plats, så 

som exempelvis en organisation. Det är det unika hos själva platsen och kontexten som vi 

önskar att få information om (Jacobsen, 2002).  

 

3.5.1.1 Intervju 

 

Vår empiriska datainsamling består av personliga besöksintervjuer som kommer att 

genomföras på respektive respondents arbetsplats. Vi anser att detta tillvägagångssätt för att 

samla in information är det sätt som lämpar sig bäst då det finns möjlighet till att ställa öppna 

frågor, men också få möjlighet till att ställa följdfrågor och på så vis få mer uttömmande svar. 

Samtliga respondenter från de små revisionsbyråerna kommer i studien behandlas med 

anonymitet. Hans Nilsson som ingår i vår förstudie kommer däremot inte vara anonym, då 

detta inte är något han efterfrågat.  Jacobsen (2002) menar att många respondenter vill vara 

anonyma då de anser att informationen de lämnar ut är känsliga för deras konkurrenter. Detta 

är också anledningen till varför studiens respondenter från de små revisionsbyråerna vill vara 

anonyma.   
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För att kunna besvara studiens forskningsfrågor samt att uppfylla syftet med studien, så har 

våra frågor utformas utefter våra teoretiska begrepp. Genom att vi har förberett en 

intervjuguide så kommer vi ha kontroll över de frågor som ställs samtidigt som vi vet att alla 

respondenter får samma fråga och att den kommer ställas lika till alla respondenter.  

Vi har som avsikt att intervjua revisorer som arbetar på mindre revisionsbyråer i Halmstad. 

Valet av revisionsbyråer har gjorts efter att en lista tagits fram med alla revisionsbyråer som 

är etablerade i Halmstad. Dessa fick vi fram genom att söka på Eniros hemsida. Efter att vi 

ringt runt till revisionsbyråerna, för att kontrollera att de är fristående samt att de har minst en 

revisor som är godkänd eller auktoriserad fick vi fram ett resultat på sju stycken. En av dessa 

revisionsbyråer ville inte ställa upp på någon intervju. Således kommer vår empiri bestå av 

sex intervjuer med revisorer från små fristående revisionsbyråer. 

Förutom ovannämnda respondenter kommer vi genomföra en förintervju med Hans Nilsson 

som arbetar för Ernst & Young. Vi har valt honom pågrund av att vi träffat honom vid 

tidigare tillfällen som gästföreläsare och att han vid dessa tillfällen gav ett intryck av att ha 

bred och stor kompetens inom ämnet revision. 

För att uppnå uppsatsens syfte och få en djupare förståelse om avskaffandet av 

revisionsplikten och det sänkta aktiekapitalet, kommer vi att genomföra intervjuer med 

respondenter som har kompetens och erfarenheter inom ämnet. På så vi kommer vi att få fram 

revisorernas tankar och åsikter kring studiens område. I första skedet kommer vi att 

genomföra en intervju med Hans Nilsson som är en professionell revisor från en av de största 

revisionsbyråerna i Sverige.  Anledningen till detta är att de stora revisionsbyråerna har ett 

bredare utbud av tjänster och därigenom har de mer kunskap och erfarenhet. Med hjälp av 

denna intervju kommer vi att få en förförståelse i ämnet och kan därigenom anpassa vår 

intervjuguide med relevanta och uttömmande frågor. 

 

Kontinuerlig ögonkontakt krävs för att ett samtal ska bli bra och om anteckningar förs under 

en intervju kan det bli svårt att uppnå. Problematiken kan lösas med hjälp av diktafon eller 

bandspelare. Andra fördelar som finns med att använda sig av ljudinspelning är att det finns 

möjlighet till att spela upp intervjun igen och på så vis kunna höra vad som exakt sagts 

(Jacobsen, 2002). Vid vår empiriinsamling kommer vi använda oss av en diktafon. Dels för att 

få en naturligare kontakt med våra respondenter men också för att kunna fokusera helt på 

samtalen. Precis som Jacobsen så anser vi att det är värdefullt att ha möjlighet till att spela 

upp samtalen igen för att säkerställa informationen.   

 

3.5.2 Sekundärdata 
 
Teorikapitlet består av insamlad sekundärdata. Vi har studerat befintlig forskning och därmed 

har vi fått en djupare förståelse för vårt ämne.  Sökning efter relevanta artiklar har gjorts i 

databaserna ABI Inform, Elserver, Emerald, Science direct, J store, Wiley och Google 

scholar. Vid sökning av artiklar inom vårt område har vi använt oss av sökord så som; 

accounting, audit, auditing, voluntary auditing,  demand for auditing, share capital, limited 

capital. Dessutom har vi använt oss av tidskriften balans och Statens offentliga utredningar 

(SOU) samt propositioner från regeringen i stor utsträckning.  Balans är en tidskrift som 

behandlar frågor som rör bland annat revision. Deras artiklar som de publicerar har många 

synvinklar och perspektiv vilket har bidragit till ett bredare synsätt inom ämnet. Eftersom 

reformerna avskaffad revisionsplikt och sänkt aktiekapital nyligen har trätt i kraft finns det en 
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avsaknad kring forskning inom ämnena i Sverige. För att kunna skapa en förståelse för hur 

den avskaffade revisionsplikten kommer att påverka revisionsbyråerna i Sverige har vi valt att 

jämföra med Danmark och England. En av den mest framträdande forskaren inom detta 

område är Jill Collis. Hon framstår som en tillförlitlig forskare med stor kunskap inom ämnet 

då hennes studier är genomförda i stor omfattning. Collis har i ett antal studier studerat 

effekten av avskaffad revisionsplikt i Storbritannien men har även utfört en studie angående 

effekten i Danmark. För att få en tydligare koppling till tidigare forskning har vi valt att lägga 

ett separat avsnitt med där en presentation av Collis senaste forskning beskrivs. 

 

3.6 Operationalisering 
 

Operationalisering innebär att ett abstrakt begrepp görs mätbart. För att göra begrepp som är 

väldigt abstrakta mätbara, krävs det att ett flertal frågor ställs (Jacobsen, 2002). 

Tillvägagångssättet för att samla in information medför att vi att vi använder någon form av 

instrument som förslagsvis består av en enkät eller ett intervjuformulär. För att utforma 

intervjuformuläret måste vi översätta studiens centrala begrepp som vi sedan kan använda i 

underlaget till vår analys. När vi gör en översättning av ett teoretiskt begrepp till 

intervjufrågor kallas detta för operationalisering (Patel & Davidsson, 2003).  Genom att 

intervjua respondenter som arbetar på revisionsbyråer så får vi möjlighet att se det ur 

revisorernas perspektiv.  

För att kunna besvara studiens forskningsfrågor och uppnå dess syfte konstruerades 

intervjufrågorna utifrån den teoretiska referensramen, där vi behandlar studiens centrala 

begrepp. Begreppen vi använt oss av i studien är; sänkt aktiekapital, avskaffad revisionsplikt 

och revisorns roll. Från dessa begrepp har vi formulerat frågor och följdfrågor som vi kommer 

ställa till våra respondenter. Nedan följer hur frågorna blir mätbara. 

Avskaffad revisionsplikt; Motivet till avskaffad revisionsplikt är att små företag skall få 

minskade kostnader i form av ersättning till revisionsbyråerna. För att omvandla begreppet 

avskaffad revisionsplikt till något mätbart har vi ställt ett antal frågor till våra respondenter 

som förankrar kunskap kring begreppet. Huvudfrågorna som ställts är; vilka framtida 

konsekvenser anser revisionsbyråerna att avskaffad revisionsplikt medför? Kommer 

revisionsbyråerna att tappa i omsättning i och med den avskaffade revisionsplikten? 

Revisorns roll; Revisionsbranschen står inför en förändring pågrund av den avskaffade 

revisionsplikten. Därav har frågor arbetats fram för att göra detta begrepp mätbart. Exempel 

på frågor som kommer ställas är; Tror ni er roll som revisor kommer att förändras? Hur ser ni 

på er roll som rådgivare i framtiden? Har ni utarbetat någon ny strategi för att möta en 

eventuell förändrad efterfråga? 

 

Sänkt aktiekapital; Drivkraften bakom sänkt aktiekapital är att främja företagsformen 

aktiebolag. Tidigare krav på aktiekapital kan upplevas som ett hinder för att välja 

bolagsformen. Begreppet kommer att mätas genom att bland annat följande frågor ställs; 

Vilka möjligheter ser ni med att regeringen har sänkt kravet på aktiekapital till 50 000 kr hur 

kommer det att påverka er? Har ni märkt en ökad efterfrågan med att företagare vill ha hjälp 

med att ombilda till aktiebolag?  
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3.7 Validitet och Reliabilitet 
 

Det väsentligaste kravet på ett mätredskap kan avses vara validiteten (Wiedersheim-Paul & 

Eriksson, 1989). Det vill säga empirin i en undersökning måste vara både relevant och giltig 

(valid) (Jacobsen, 2002).  Med relevans och giltighet menas att mäta det som faktiskt avses att 

mäta (Ejvegård, 2003) men också att det som mäts uppfattas som relevant samt att det som 

mäts inte bara gäller får några få utan för flera. Generell relevans och giltighet kan delas in i 

två olika delkomponenter; intern giltighet och extern giltighet. Intern relevans och giltighet 

handlar om vi mäter det som vi har för avsikt att mäta, medan extern relevans och giltighet 

tillämpas för resultat som kommer från ett begränsat område, så som exempelvis en 

organisation. Intern giltigheten kan prövas genom att resultatet från en studie kontrolleras mot 

tidigare studier men också genom att forskaren själv kritiskt granskar de resultat som 

framkommit. Extern giltigheten handlar om huruvida ett resultat kan generaliseras och gälla i 

andra sammanhang (Jacobsen, 2002).  

För att få en intern validitet har vi utformat våra intervjufrågor så att de täcker in det som vi 

avser att beskriva. En låg intern validitet kan orsakas vid felformulerade frågor (Wiedersheim-

Paul & Eriksson, 1989). För att stärka validiteten i arbetet har vi valt att först utföra intervjun 

på Hans Nilsson från Ernst & Young för att sedan fortsätta med de små revisionsbyråerna. 

Detta för att få kunskap och möjlighet till att konstruera så korrekt och täckande intervjuguide 

som möjligt. Vi har även valt att skicka intervjuguiden till respondenterna i förväg för att de 

ska kunna förbereda sig men även kunna kontakta oss om det var några otydligheter uppstår. 

Vår studie har även vid ett flertal gånger granskats av opponentgrupper samt att vi själva 

kritiskt granskat under hela processen. 

Den externa giltigheten i en kvalitativ studie är svår att uppnå enligt Jacobsen (2002). Vi har i 

vårt urval varit noga med att olika små revisionsbyråer blir representerade, vilket medför att 

vårt resultat bör kunna generaliseras till övriga små revisionsbyråer i Sverige, därmed blir den 

externa giltigheten hög. 

Oavsett hur empiri samlas in bör den enligt Jacobsen (2002) uppfylla två krav. Det första är 

att den ska vara valid som tidigare nämnts, och det andra är att den är trovärdig och tillförlitlig 

(reliabel). Med reliabilitet menas att undersökningen ska vara trovärdig, den ska gå att lita på.  

En trovärdig studie får inte innehålla uppenbara mätfel och den ska vara genomförd på ett sätt 

som ger upphov till tillit. Jacobsen (2002) anser att det finns ett sätt att kontrollera om 

undersökningen går att klassa som en undersökning med hög tillförlitlighet och det är om 

följande fråga ställs; kommer resultatet bli ungefär detsamma om undersökningen genomförts 

likadant en gång till? Ett annat sätt att testa reliabiliteten enligt Wiedersheim-Paul och 

Eriksson (1989) är om undersökningen görs med ett nytt urval, skulle resultatet fortfarande 

vara detsamma? I vår studie kommer trovärdigheten öka genom att vår empiriinsamling består 

av flera respondenters svar.  

Alla respondenter kommer att få samma frågor och formulerade på samma sätt, för att 

undvika att frågorna misstolkas. Dessutom anser vi att tillförlitligheten i vår studie kan anses 

som hög då det är flera små revisionsbyråer som intervjuas och även om studien görs med ett 

nytt urval av respondenter så anser vi att svaren bör bli detsamma.  
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3.8 Källkritik 

 
Som författare måste bedömningar göras av det materialet som används och tillförlitligheten i 

materialet ska diskuteras. Även tryckta källor bör granskas och bedömas ur objektivets 

synpunkt. Källor så som doktorsavhandlingar kan ses som relativt säkra då de bör uppfylla de 

krav som finns på objektivitet (Ejvegård, 2003). Jacobsen (2002) menar att källgranskning är 

speciellt viktig när primärdata inte är möjlig att samla in.  

Tillämpning av sekundärdata medför att data används som samlats in av andra. 

Huvudproblemet med sekundärdata är om insamlingen har haft ett annat ändamål än 

forskarens. Därmed blir det viktigt att fokusera vilka dokument som väljs ut och vilken 

trovärdighet dokumenten har (Jacobsen, 2002). Vi anser att de källor som vi använt oss av i 

vår studie är av stor trovärdighet. Dels då vi använt oss av publicerade artiklar men också 

avhandlingar. Mycket av vår information är hämtad från statens offentliga utredningar vilket 

enligt oss är en trovärdig källa. Vi kommer dessutom ha tillgång till primärdata i form av 

intervjuer. Trovärdigheten ökar då flera respondenters åsikter kommer att utgöra vår studies 

slutsats.  
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4. Empiri 
___________________________________________________________________________ 

Detta kapitel inleds genom presentation av förintervjun som vi genomfört med Hans Nilsson, 

anställd på en av de större revisionsbyråerna. Vidare presenteras de intervjuer som vi 

genomfört på små revisionsbyråer inom Halmstad kommun. Genomgående för intervjuerna 

är att svaren kategoriseras in under rubrikerna; revisorns roll, avskaffad revisionsplikt, samt 

sänkt aktiekapital. Detta gör vi för att få en tydligare och lättare struktur för läsaren. 

___________________________________________________________________________ 

 

4.1 Förintervju med Hans Nilsson 
Auktoriserad revisor på Ernst & Young och har arbetat inom revisionsbranschen i 20 år. 

 

4.1.2 Revisorns roll 
 
I framtiden tror Nilsson att han måste välja om han vill vara kvar som revisor eller konsult. 

Om nivån 80(nettoomsättning) /50(anställda) /40 (balansomslutning) skulle bli aktuellt så tror 

han att marknaden kommer förändras och då kan han inte vara både revisor eller rådgivare 

utan måste välja.  Han tror att revisionsyrket kommer bli mer specialiserat i framtiden så 

antingen är man revisor eller konsult. En annan konsekvens är att revisorn anlitas som 

redovisningskonsult för att hjälpa små företag med skatter, juridiska frågor och intyg till 

exempelvis bankerna.  

En strategi som har utvecklats för att möta en förändrad efterfråga är att Ernst & Young har 

satsar väldigt mycket på online tjänster. De har tagit fram ett koncept som de marknadsför 

som ”Ernst & Young online”, vilket bygger på webbaserade lösningar.  Detta medför även att 

riskerna för att bli jävig minskar. I framtiden kommer jävsreglerna enligt Nilsson att 

omarbetas och lättas på. 

Några primära kunder som efterfrågar rådgivning har de inte. Men det är viktigt att 

tillhandahålla ett brett utbud av tjänster. Om byråer saknar detta kommer de att få problem. I 

det längre perspektivet så tror Nilsson inte att de små revisionsbyråerna har någon framtid. 

Nilsson tror att de små revisionsbyråerna kommer dra sig till de stora byråerna, då de små 

revisionsbyråerna kommer få svårt att överleva i framtiden. När det gäller de små 

redovisnings- och konsultbyråerna tror han inte att de kommer att få några problem, eftersom 

de inte tillhandahåller revision.  

 

4.1.2 Avskaffad revisionsplikt 

 

Självklart kommer det vara aktiebolag som väljer bort revisionsplikt enligt Nilsson. Han 

menar att det har gjorts utredningar som visar att 30-40 procent av det totala underlaget på 

165 000 kommer välja bort revision. Hitintills har inte Nilsson stött på något företag som 

väljer bort revision, då det enligt honom är väldigt få företag som har möjligheten. 

Konsekvenserna av avskaffad revisionsplikt kommer att bli att det finns en hel del aktiebolag 

som inte har kvalitet säkrade årsredovisningar.  
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Antalet kunder som kommer att beröras är jättesvårt att säga, Ernst & Young ser inte 

avskaffad revisionsplikt som något problem. Nilsson uppskattar att cirka 5-10 procent av 

deras kunder kommer avstå revision i framtiden.  Även om de har kunder som kommer att 

avstå från revision tror Nilsson att deras omsättning kommer att öka, däremot kommer inte 

expansionen ske på revision utan på de andra tjänsterna som de tillhandahåller så som 

skattetjänster.    

Inom en åtta års period tror Nilsson att gränsvärdet 80/50/40 kommer bli aktuellt och att 

50/25/50 kan blir en eventuell mellan landning. Gränsvärden som finns idag för att få 

möjlighet till att avstå från revision anser han är bra, då marknaden hinner anpassa sig. Det 

hade blivit allt för svårt för marknaden att ta ett för stort steg från början. Inom en framtid tror 

han att vi i Sverige kommer ha EU:s gränsvärden.  

Det är enligt Nilsson lättare att ta betalt för rådgivning än för revision framförallt från de 

mindre företagen, då rådgivning är något som efterfrågas och revision är något som företag 

varit tvungna att ha. Revisionen är oftast mer utsatt för konkurrens och i större utsträckning 

upphandlat tillskillnad från rådgivning. I framtiden kommer revision kosta betydligt mer än 

vad det gör idag. 

 

4.1.3 Sänkt aktiekapital 
 

Konsekvenserna med ett sänkt krav på aktiekapitalet kommer bli att det är enklare och fler 

som vill bilda aktiebolag vilket han tycker är bra. Riskerna kommer däremot bli större då 

kravet på kapital är lägre och bankerna kommer kräva högre personliga säkerheter. Är 

aktiekapitalet väldigt lågt kommer större krav ställas på styrelse och ägare. Nilsson tror på ett 

ökat antal aktiebolag, vilket i sin tur kommer leda till att rådgivningstjänster kommer 

efterfrågas mer. 

När bolag gör om sig till aktiebolag är det helt klart en fördel att ta hjälp av en revisor, och ser 

det som en fördel att anlita en revisionsbyrå vid en ombildning. Det behöver inte vara en 

godkänd eller auktoriserad revisor som gör det utan det går även bra med en 

redovisningskonsult. Ernst & Young hjälper till med ombildning av företagsform och hur 

omfattande processen är varierar från bolag till bolag, däremot anser han inte att 

privatpersoner ska ombilda själva, utan det är bättre att ta hjälp av de som är kunniga.  

Aktiebolagsformen kommer att bli vanligare, då fördelarna är stora enligt Nilsson. Andelen 

bolagsbildningar till aktiebolag är rekord sen första november 2010 som följd av sänkt 

aktiekapital samt att fördelarna är så mycket bättre så som skatteregler men också ur 

risksynpunkt. Han rekommenderar sina kunder till bolagsformen aktiebolag.  
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4.2 Intervju med respondent A 
Respondent A är godkänd revisor och har arbetat inom revisionsbranschen i 12 år. 

4.2.1 Revisorns roll 

 

Respondenten anser att vid eventuell minskning av revisionstjänsten gäller det att hålla sig 

uppdaterad och hitta nya lösningar med nya tjänster enligt respondenten. Eventuellt så 

kommer bokslutsberättelse eller intyg till bankerna att bli allt vanligare i framtiden vilken 

kommer att medföra att efterfrågan på dessa tjänster kommer att öka.  Hans framtida roll som 

revisor tror han kommer förändas, då det finns en risk att revisionsdelen minskar och att 

konsultationsdelen ökar. Idag förmedlar byrån de flesta typer av tjänster. Fördelningen mellan 

rådgivning och revision beräknar han idag till 50/50 och i framtiden tror han rådgivningen 

kommer öka något. De kunder som idag efterfrågar mest rådgivning är skogs- och 

lantbrukskunder. Skulle det bli mer rådgivning i framtiden ser han positivt på det, men skulle 

revisionsdelen bli allt för liten så tror han man måste släppa den helt och bara fokusera sig på 

de övriga bitarna. En omarbetning av jävsreglerna ser han positiv på då det kan förenkla hans 

vardag vilket han välkomnar.  

 

Ett samarbete med de större revisionsbyråerna kan eventuellt på lång sikt bli aktuellt, då det 

finns en risk för att många säger upp revisionen. Skulle de mista för många uppdrag så 

minskar möjligheten till att arbeta som revisor och då kan ett samarbete bli aktuellt. Däremot 

tror han inte det måste vara en större byrå utan, kan lika väl vara en mindre som bara inriktat 

sig på revision. Men i dagsläget ser han ingen anledning till samarbete.  

 

4.2.2 Avskaffad revisionsplikt 
 
Möjligheterna med avskaffad revisionsplikt är enligt vår respondent att han kan utföra mer i 

företaget, som tidigare inte var möjligt så som exempelvis rådgivning eller att upprätta 

årsredovisningen själv. I de bolag som han inte längre är revisor i, blir möjligheterna mycket 

större.  I framtiden tror han att det blir fler bolag som inte kommer att anlita revision, främst 

de som är nystartade.  Men han anser dock att det är många kunder ser revisionen som en 

kvalité stämpel. 

Vid frågan om han tror att det är många som kommer att avstå från revisionen svarar han att 

han tror att det är ett par kunder som kommer att välja det alternativet. De kunderna som 

kommer välja bort denna tjänst är de kunder som är små och anser att revisionen blir 

”överflödig”. För dessa små företag kommer det att bli aktuellt med andra tjänster såsom 

exempelvis skattekonsultation. Han ser det som om revisionsuppdragen minskar kommer 

efterfrågan på andra tjänster att öka.  

Eftersom vi nu står inför ett generationsskifte då 40-talisterna ska gå i pension är det många 

företag som kommer att behöva hjälp med ägarskifte.   Tjänster som att omföra bolaget till en 

ny ägare bli nu aktuella, vilket är tidskrävande och en lång process. 
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Frågan som vi ställde angående huruvida revisionsbyråns omsättning kommer att påverkas, 

svarade respondenten att den inte kommer påverkas i så stor grad, utan att den lilla minskning 

som eventuellt kommer att ske då beror på minskade intäkterna från revisionen. För ett litet 

bolag kostar revisionen mellan 5000-10 000 kronor.   

 

Gränsvärdet anser han är bra satt, nivån är rimlig då en del av de företag som blir berörda är 

såpass små att han egentligen inte tycker att de ska ha revision. De diskussioner som tidigare 

förts kring gränsvärdet (50/25/50) anser han är för höga. Däremot tror han att gränsvärdet 

kommer höjas i framtiden och då finns det en risk för att han tappar fler uppdrag. Någon ny 

strategi är inte utarbetad för att möta en eventuell förändrad efterfråga. Skulle de bli av med 

för många revisionsuppdrag så måste de öka konsultationsuppdragen. Det de kan satsa mer på 

är skattekonsultationen och att hjälpa företagare med deras budgetar. Rådgivningen är dyrare 

än revisionen för respondentens kunder. Men i framtiden tror han dock att det kommer bli 

vanligare med att företagen köper paketlösning så som att revisionen kostar ett visst pris, sen 

hur många timmar de lagt ner på den ska inte spela någon roll.  

 

4.2.3 Sänkt aktiekapital 
 
När kapitalgränsen halverats så är det lättare för de kunder som funderat på att ombilda att 

genomföra den, då 50 000 kronor är enklare att få fram än det dubbla. Nackdelen är att 

företaget blir väldigt känsligt, då ett aktiekapital på 50 000 kronor lätt förbrukas. Det krävs i 

princip bara två inventarier sen är halva kapitalet förbrukat och bolaget blir 

likvidationspliktigt. Har bolaget dessutom ingen revisor och kapitalet understiger hälften, så 

finns det en risk med att personen som äger bolaget kommer bli personligt betalningsansvarig, 

vilket de inte är medvetna om då de inte kan aktiebolagslagen.  

Respondenten har en del kunder som vill ombilda, men främst är det nystartade företag som 

väljer bolagsformen aktiebolag. Däremot tror han att det kommer bli fler ombildningar 

efterhand. De hjälper till att ombilda om kunden önskar att byta företagsform. Rent allmänt 

råder de inte sina kunder till att ombilda, men om ett företag tar stora risker eller att de tjänar 

mycket, så är aktiebolagsformen mer fördelaktig ur risk och skattesynpunkt. Är aktiebolag 

bättre för kunden så försöker de påverka dem till en ombildning, men generellt försöker de 

inte få enskilda firmor att ombilda. Det är viktigt att kundens bästa är i fokus och inte 

huruvida de kommer kunna debitera fler timmar för att genomföra en ombildning.  

Deklarationer för enskilda företag är mycket mer omfattande och krångligare än för ett 

aktiebolag, därav menar respondenten att de timmar de kan tjäna på att ombilda en enskild 

firma till aktiebolag jämnas ut med debiterade timmar vid deklarationen. Det byrån kan tjäna 

på är om de fortfarande vill ha kvar revisionen, väljer de bort revisionen så är det endast 

årsredovisningen som tillkommer för ett aktiebolag, men i gengäld så är deklarationen enklare 

för ett aktiebolag.  

Väljer företag att välja bort revisionen kan alltid rådgivningen eller någon annan tjänst öka, 

därav ser han att konsekvenserna med sänkt aktiekapital och avskaffad revisionsplikt tar ut 

varandra. 
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4.3 Intervju med respondent B 
Respondenten är godkänd revisor och har arbetat inom revisionsbranschen i 30 år. 

4.3.1 Revisorns roll 
 

Om risken för bokföringsjäv minskar medför det att han erbjuda mer tjänster för kunden så 

som konsultation, vilket han ser positivt på då han tycker det är roligare med rådgivning än 

med revision. Han tror dessutom att rollen som rådgivare kan utvecklas ännu mer i framtiden. 

Blir reglerna lättare så tror han att de blir mer konkurrenskraftiga mot utomstående 

redovisningsbyråer.  

Byrån har utvecklat en strategi för att möta en förändrad efterfråga som går ut på att ta in fler 

bokförings -/redovisningsuppdrag, för att kompensera bortfall från revisionsuppdrag.  

I dagsläget genomför de cirka 25-30 procent rådgivning åt sina kunder, som främst består av 

skatterådgivning. I framtiden tror han att rådgivning kommer att öka, och det grundar han på 

att byrån har tagit in fler kunder men även att det är ett generationsskifte på gång, då 40-

talisterna ska gå i pension. För de kunder som väljer bort revisionen kan också 

rådgivningsbiten tänkas öka då det inte finns något jäv att ta hänsyn till. Några primära 

kunder som efterfrågar rådgivning har de inte. För de kunder som väljer bort revisionen 

kommer de försöka sälja in andra tjänster som kompenserar förlusten av revisionen, därmed 

tror han att rådgivning kommer att öka i framtiden.  

Byrån har alla typer av tjänster idag, men samarbetar med andra revisionsbyråer, och då 

främst frågor som rör skatt, då det är svårt för dem att hålla sig uppdaterade då det är en liten 

revisionsbyrå.  

 

4.3.2 Avskaffad revisionsplikt 
 
Respondenten menar att det finns en risk med att de tappar ett par kunder, då en del kunder 

ser det som en möjlighet att spara in pengar. En annan aspekt är att de får möjlighet till att ta 

in fler kunder om de inte vill ha revision utan kunderna efterfrågar exempelvis bokföring och 

andra tjänster som inte kräver en revisor. Idag har respondenten fullt med revisionsuppdrag 

och har svårt att ta in fler uppdrag.   

Byrån har räknat på att de kommer tappa i omsättning. Ett värsta scenario de räknat på är att 

de tappar upp till 10 procent av deras omsättning. Däremot tror han inte de kommer tappa de 

kombi uppdrag (bokslut och revision) som revisionsbyrån har idag. Dock har respondenten 

ännu inte haft någon klient som vill välja bort revisionen, men under våren tror respondenten 

att klienter kommer välja bort revisionen.  

Banker och andra intressenter kommer enligt respondenten kräva revision, då det finns en del 

som kan tänkas vara kreativa i sin bokföring. Andra faktorer som respondenten tror kommer 

påverka att företag väljer att ha kvar revision är att företagarna är rädda för en skatterevision 

från skatteverket.  

Gränsvärdet som är nu tycker han är en lagom nivå att börja med, då det ger banker, 

revisionsbyråer och andra i branschen en chans till att anpassa sig genom att exempelvis 
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erbjuda andra alternativa tjänster såsom intyg i olika former. Exempel på dessa intyg är vid 

värdering av lager och värdering av kundfodringar. I framtiden tror han att gränsvärdet 

kommer höjas, däremot så kommer de större bolagen ändå välja kvar revision, då revision är 

en kvalité stämpel mot deras kunder och leverantörer. För ett litet bolag kostar en revision 

mellan 5000-7000 kronor. 

Rådgivning är dyrare än revision då revisionen oftast är förhandlad innan. Rådgivningen blir 

lite dyrare då den kan handla om kvalificerade frågor om exempelvis skatt och för den typen 

av rådgivning tar de lite mer betalt för. Kunder känner dessutom mer nytta av rådgivning än 

av revision då rådgivning ger kunden något konkret.  

 

4.3.3 Sänkt aktiekapital 
 
Att kravet har sänkts tycker respondenten är bra, då det blir enklare för företag att bilda 

aktiebolag när kravet sänkts till 50 000 kronor. I vissa fall anser respondenten att det är för 

lite. Går man med förlust går det snabbare att förbruka det men samtidigt är det lättare att 

återställa. Ett sänkt aktiekapital kommer leda till fler bolag, vilket också genererar att insynen 

i bolaget blir större då det blir en officiell redovisning vilket kan leda till mer ”ordning och 

reda” i bolaget. Får de fler aktiebolag kan det också leda till att de får fler uppdrag. 

De har haft en del som ombildat dock har inte speciellt många enskilda firmor som kunder, 

utan de flesta av deras kunder är redan aktiebolag idag. Respondenten tror att de ombildningar 

de haft främst beror på skattemässiga skäl, än att kapitalet har halverats. Däremot tror han att 

nybildade företag kommer välja företagsformen aktiebolag, då kravet på kapital är så lågt.  

Fördelen med aktiebolagsformen är att ekonomin blir tydligare uppdelad och att företagaren 

kan vara anställd i aktiebolaget och därmed kunna nyttja förmåner som blir avdragsgilla. 

Många kunder anser att det är enklare när det finns en tydlig skiljelinje mellan privat 

ekonomin och företagets ekonomi. Det är dyrare att bedriva näringsverksamhet i ett 

aktiebolag än i en enskild firma, då det finns fler formaliteter så som årsredovisning och 

bokslut. Får de fler kunder som ombildar kan det leda till att deras omsättning ökar men också 

om antalet aktiebolag ökar så kan det ge dem fler uppdrag i framtiden.   

 

4.4 Intervju med respondent C 
Respondenten är godkänd revisor och har arbetat inom revisionsbranschen i 33 år. 

4.4.1 Revisorns roll 
 
I framtiden tror respondenten inte att hans roll kommer förändras utan kommer vara 

densamma som den är nu. De tillhandahåller alla typer av tjänster till privata företag, de vill 

inte ha börsbolag som kunder. 

Någon strategi är inte utvecklad till följd av den avskaffade revisionsplikten.  Idag består cirka 

30-40 procent av deras omsättning av rådgivning och han tror att rådgivning kommer öka i 

framtiden då behovet är stort, vilket han ser positivt på då det är något som han tycker är 

roligt att hålla på med.  Det är främst kunder som strävar efter framgång som efterfrågar 

rådgivning. Att jävsreglerna skulle medföra problem för att utföra vissa tjänster ser inte vår 

respondent som ett problem, han anser att det bara är att anpassa sig efter vad som gäller.  
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Något samarbete med någon större revisionsbyrå är inte under några omständigheter aktuellt. 

 

4.4.2 Avskaffad revisionsplikt 
 
På sikt tror respondenten att den avskaffade revisionsplikten kommer leda till ett minskat 

antal revisionsuppdrag. För de kunder som väljer bort revision medför det att det finns mer 

revisorn kan göra för bolaget. Fördelar med avskaffad revisionsplikt är att kunden får välja 

själv, att det då inte är tvingande för kunden. De har idag inte fått några indikationer på att 

någon av deras kunder kommer att välja bort revisionen och i framtiden tror respondenten att 

de kommer öka sin omsättning med cirka 10 procent. Prognosen bygger på att de den senaste 

tiden fått en ökning av kunder som respondenten tror beror på att konjunkturen gått upp.    

Huruvida gränsen för att slippa revision är bra satt har respondenten ingen uppfattning kring. 

Däremot tror han att gränsvärdet kommer öka med tiden, efter att en utvärdering har gjorts. 

Blir det dessutom en trend ute i samhället att välja bort revision tror han att gränsvärdet 

kommer höjas ytterligare. Däremot så tror han att den byrån han arbetar för har ett starkt 

varumärke, så även om gränsen höjs kommer det inte påverka byrån. De har som ambition att 

engagera sig i sina klienter och har en personlig kontakt med dem. Respondenten menar att de 

byråer som saknar den personliga kontakten med sina kunder kommer få problem, då han 

tycker det är viktigt att engagera sig i sina klienter. De byråer han tror kommer förlora mest 

på den avskaffade revisionsplikten är de stora byråerna, då de saknar den personliga 

kontakten med sina kunder.  

På revisionsbyrån som respondenten arbetar för är rådgivning dyrare än revision, anledningen 

är enligt respondenten att rådgivning utförs av en senior revisor, medan revision kan utföras 

av en assistent.  

 

4.4.3 Sänkt aktiekapital  
 
Det sänkta aktiekapitalet medför att fler bildar aktiebolag. Det har blivit ett uppsving av 

bolagsformen aktiebolag den senaste tiden. Konsekvenserna med att kapitalet är lågt att 

intressenterna kan bli drabbade.  

För de bolagen de har som är enskilda näringsidkare eller handelsbolag förs diskussioner 

kring om en ombildning ska ske. En förutsättning är att de har en bra omsättning för att en 

ombildning ska bli aktuellt. De föreslår endast ombildning om de ser att det är bra för kunden. 

Är det risk i verksamheten ska kunden driva ett aktiebolag. Aktiebolagsformen är bra då 

kunden slipper personligt ansvar och har möjlighet till att skatteanpassa på ett annat sätt än 

vad som är tillåtet för enskilda firmor.   

De hjälper till med att ombilda företag. Respondenten menare att det finns en del kunder som 

skulle klara att genomföra en ombildning själva, men anser ändå att det är bäst att de tar hjälp 

med det, då processen kan vara svår för en privatperson. Det har kommit en del nya kunder 

till byrån som vill få hjälp med en ombildning, vilket också är positivt för ett fortsatt 

samarbete. Om företaget behöver hjälp med andra tjänster i framtiden, har de redan fått en 

kontakt genom ombildningen. Kunder som väljer att ombilda sig till aktiebolag kommer 

behöva hjälp med att upprätta årsredovisning, vilket genererar mer arbete och timmar för 

byrån. Det sänkta aktiekapitalet kan även leda till ett ökat antal rådgivningskunder och det ger 
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även möjligheter till att sälja in nya tjänster. Helt klart kommer det sänkta aktiekapitalet 

påverka dem positivt.  

 

4.5 Intervju med respondent D 
Respondenten är godkänd revisor och har arbetat inom revisionsbranschen i 30 år. 

4.5.1 Revisorns roll 
 

Respondentens framtida roll som revisor tror hon kommer förändras till viss del. De senaste 

åren har hon varit mer aktiv och tagit kontakt med sina kunder löpande under året och 

försöker ge sina kunder ett mervärde. Som svar på en eventuell förändrad efterfråga samt om 

hon har utvecklat någon strategi så har respondenten, utvecklat lite mer rådgivningstjänster 

och tagit in nya kunder. För att kunder ska välja att ha revisor i framtiden så tror hon att de 

måste erbjuda andra tjänster än revision, då det i framtiden kommer efterfrågas mer 

rådgivning. Hon försöker dessutom alltid träffa sina kunder och eventuellt sälja in mer konsult 

timmar. Respondenten tror att det kommer finnas en ökad efterfråga på rådgivningstjänster 

hos hennes klienter, men hon menar att hon måste marknadsföra det mer till kunder så att 

kunderna får vetskap om att det finns.  

Vid frågan om hon tror att de små revisionsbyråerna i framtiden kommer att slå sig samman 

med de större revisionsbyråerna så svarar hon att, de stora revisionsbyråerna har redan börjat 

köpa upp många av de mindre och de mindre byråerna är nu färre.  

 

4.5.2 Avskaffad revisionsplikt 
 
Hitintills har bara en av hennes kunder valt bort revision, och hon räknar med att ett par till 

kommer göra det. Däremot tror att många nybildade bolag kommer välja bort revisionen. 

Detta grundar hon på att hon nyligen varit med och startat upp ett par nya bolag och två av 

dem väljer att inte ha revision. Hon kommer däremot hjälpa dem med bokslutet och vara 

deras ”bollplank”. Vår respondent samarbetar med andra egenföretagare, som främst arbetar 

som redovisningskonsulter. Idag gör redovisningskonsulterna företagens bokslut och hon 

reviderar dem. Skulle ett av hennes företag välja bort revisionen kommer det medföra att det 

är hon som istället gör företagets bokslut, så istället för revisor kommer hon inta rollen som 

redovisningskonsult. För ett företag som inte har revisionen kan hon istället försöka sälja in 

tjänster så som redovisningskonsult/rådgivare. Det skulle dock påverka byrån då 

redovisningstjänsten inte är lika lönsam som revision.  

Respondenten är inte orolig för att den avskaffade revisionsplikten kommer påverka hennes 

omsättning. I framtiden tror hon på en ökad omsättning, som främst beror på att hon tagit in 

fler kunder. Idag har hon en revisions kundstock på cirka 100 kunder. Hur många kunder av 

hennes kunder som kan välja bort revisionen vet hon inte riktigt men hon uppskattar att det är 

cirka 10-15 kunder. Med hjälp av sitt nätverk, det vill säga samarbetet med de utomstående 

redovisningsbyråerna, kan de tillsammans erbjuda tjänster så som löpande bokföring, 

reskontra hantering, löner, bokslut, revision och skatter. Hon ser mycket positivt kring att de 

är ett antal entreprenörer som samarbetar och menar att det är nödvändigt för att inte hamna i 

en jävssituation. Jävsreglerna anser hon har blivit ”mjukare” med tiden och att det främst är 

de större revisionsbyråerna som har problem med dem.  
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Gränsvärdet är bra satt enligt respondenten. Hade gränsvärdet varit högre hade större bolag 

omfattats. Ett högre gränsvärde medför att fler kan välja bort revisionen, men hon menar att 

de företagen som är seriösa kommer ändå välja att ha kvar revisionen. Dessutom tror hon att 

omvärlden så som banker och andra intressenter i vissa fall ändå kommer kräva revision. 

Bokslutsberättelse är något som hon tror kommer bli mer och mer vanligt i framtiden, men 

hur banker och andra intressenter kommer värdera dem vet hon inte. 

Enligt respondenten är rådgivningen lättare att ta betalt för än revision, då rådgivning blir 

något konkret för kunden. När en revisionsgenomgång hålls med företaget blir det automatiskt 

rådgivning till kunden.  Respondenten tycker det är väldigt roligt med rådgivning då hon får 

en chans till att hjälpa kunden genom att vara ett ”bollplank” och stötta dem i sitt företagande. 

Hon har ett par kunder som hon endast är rådgivare eller redovisningskonsult för.  

 

4.5.3 Sänkt aktiekapital 
 
Respondenten har upplevt att redan nu så har många företag, så som enskilda firmor ombildat 

sig till aktiebolag och orsaken till det är att kravet på kapital sänkts. I framtiden tror hon att 

det kommer det bli ännu fler aktiebolag till följd av det låga kravet på kapital, men menar då 

att det är ännu viktigare för ett företag med ett kapital på 50 000 kr anlitar en revisor då 

kapitalet lättare förbrukas.  

Att företag vill ombilda sig till aktiebolag, handlar enligt respondenten om att de tycker att 

företagsformen aktiebolag är lite seriösare och bättre. Om det finns fördelar för företag att 

ombilda sig, så råder hon dem till det. För att företag ska tjäna på att ombilda krävs det att de 

tjänar mycket, då finns det skattefördelar för företaget. En annan orsak kan vara om företaget 

tar stora risker, så som att de har mycket lager. Nackdel med aktiebolagsformen är enligt 

respondenten att det är svårt att bli av med, verksamheten kan inte bara läggas ner som med 

enskild firma utan det krävs att företaget antingen säljs, sätts i konkurs eller gå i likvidation 

och detta är en kostnadsfråga.  

Om hennes klienter väljer att ombilda till aktiebolag så får hon fler uppdrag, dels genom att 

hon hjälper till med ombildningen men också för att aktiebolag ska upprätta en 

årsredovisning. Det finns dessutom mer formaliteter som ett aktiebolag behöver ta hänsyn till. 

Respondenten menar att skulle hon tappa i revisionsuppdrag så finns det andra sätt för henne 

att hämta in det på så som att hjälpa till vid ombildning till aktiebolag.   

Ett sänkt aktiekapital kommer leda till fler bolag vilket i sin tur kommer leda till fler 

årsredovisningar, vilket också ger möjlighet till att sälja in fler tjänster så som rådgivning eller 

redovisningskonsult, vilket vår respondent tror kommer vara fallet.  

 

 

4.6 Intervju med respondent E 
Respondenten är godkänd revisor och har arbetat inom revisionsbranschen i 27 år. 

4.6.1 Revisorns roll 
 
Respondenten tror att det som kan förändra hans roll som revisor är om gränsvärdarna i 

framtiden höjs så blir det fler som avstår från revision och då kan det hända att hans yrke 
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övergår till att bli mer redovisningskonsult än vad det är idag. Efterfrågan på 

rådgivningstjänster tror han kommer att öka i framtiden. Idag så är det främst 

skatterådgivning som efterfrågas från deras kunder.   

Respondenten menar att de små byråerna som inte har ett brett utbud av tjänster kommer bli 

tvungna att bredda sitt utbud i framtiden eller att de går ihop/ samarbetar med en större byrå 

för att klara en förändrad efterfråga. Då byrån som respondenten arbetar på tillhandahåller de 

flesta tjänster så har de inte tagit fram nya tjänster eller någon ny strategi för att möta en 

förändrad efterfråga. Att de små revisionsbyråerna i framtiden kommer sammansluta sig med 

de större har han ingen uppfattning kring utan tror det kommer se ut ungefär som idag.  

I vilken omfattning de utför rådgivning åt sina kunder idag tycker respondenten är svårt att 

uppskatta, då rådgivning automatiskt ges under revision. I dagsläget uppskattar han att de 

utför mellan 10- 20 procent rådgivning till sina kunder och då är det rådgivning som inte rör 

skatteplanering.   

 

4.6.2 Avskaffad revisionsplikt 
 
En avskaffad revisionsplikt medför att vissa uppdrag försvinner. På byrån där respondenten 

arbetar handlar det om ett bortfall på 10-15 procent. Idag utför de många såkallade kombi 

uppdrag, och skulle en kund som de har som kombi kund välja bort revision menar han att 

deras flexibilitet ökar då de inte behöver ta hänsyn till jävsregler. Men generellt ser han inte 

jävsreglerna som något problem. Att en omarbetning av jävsreglerna är på gång ser han 

positivt på, samtidigt som han anser att förtroendet för revisorn måste finnas kvar, att han/hon 

går att lita på och att revisorn är oberoende.  

De har cirka 60-70 revisionskunder varav cirka 20 kan välja bort revision och cirka hälften av 

dem kommer välja bort den. De som väljer bort är de allra minsta företagen, vilket medför att 

det inte kommer påverka byrån speciellt mycket. En revision kostar runt 10 000 kr och för de 

allra minsta ligger det mellan 5000-8000 kronor. I samband med att företag väljer bort 

revisionen så uppskattar respondenten att deras omsättning kommer minska med 5-10 

procent.  

Kostnaden för revisionen bör överväga att årsredovisningen blir trovärdig när den är 

reviderad. Om ingen kvalitets kontroll genomförts så försvinner kvalitet stämpeln som en 

reviderad årsredovisning ger. Han tror att det kommer finnas intressenter så som kreditgivare 

eller flera ägare som kommer kräva att de har en reviderad årsredovisning 

Gränsvärdet är bra satt, då det ger en mjuk start för näringslivet. Däremot tror han att 

gränsvärdet kommer höjas om ett par år och att konkurrensen kring redovisningstjänster 

därmed kommer att öka. För de byråer som har ett brett utbud att erbjuda sina kunder kommer 

behålla sina kunder. 

4.6.3 Sänkt aktiekapital 
 
De ser redan nu att det är många enskilda firmor som vill ombilda till aktiekapital när gränsen 

sänkts. Respondenten anser att 50 000 kronor är väldigt lite som aktiekapital.  

Det sänkta aktiekapitalet tror respondenten kommer medföra att de får debitera mer tid. Då 

formalia kraven är större, samt att aktiebolag måste upprätta en årsredovisning. Dessutom 
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finns det större möjlighet till skattemässiga hanteringar, vilket kan medföra fler 

konsulttimmar för byrån. Att de sänker kravet på kapital tror respondenten kommer medföra 

att de får fler uppdrag, även om det är marginellt.  

De råder sina kunder till ombildning om verksamheten har en bra vinst, då det finns 

skattefördelar med ett AB, men även ansvarsfrågan är viktig. Speciellt om verksamheten 

kräver mycket kapital och om de har fler än några enstaka anställda. Sen aktiekapitalet har 

sänkts är det lättare för dem att få kunden till att ombilda, då det 50 000 kronor är lättare att få 

fram än 100 000 kronor.  

Han tror att den avskaffade revisionsplikten i kombination med sänkt aktiekapital kommer 

främja hans företag, även om det är marginellt. Det kan vara positivt för honom då 

konsultationen kommer öka. En ökning av antalet aktiebolag tror han även kommer medföra 

att mer rådgivningstjänster.  

 

4.7 Intervju med respondent F 
Respondenten är auktoriserad revisor och har arbetat inom revisionsbranschen i 32 år. 

4.7.1 Revisorns roll 
 
Respondenten anser att hans framtida roll kommer förändras i den grad att han eventuellt 

kommer utföra mer rådgivning i framtiden än vad han i dagsläget, då han tror på ökad 

efterfråga på rådgivningstjänster i framtiden. Någon ny strategi för att möta en förändrad 

efterfråga har inte utvecklats då han anser att de redan har mycket att göra på byrån.  

Respondenten beräknar att fördelningen mellan rådgivning och revision idag är cirka 50/50 

men i framtiden tror han att rådgivningen kommer att öka. Skulle de få färre revisionsuppdrag 

så tror han att de tar igen det på att de ökar rådgivningen till sina kunder. En ökad efterfråga 

på rådgivning ser han positivt på då han tycker det är roligt att arbeta med konsultation. 

Respondenten ser positivt på om jävsreglerna lättas på i framtiden. Han tycker däremot att det 

är bra att det idag finns en uppdelning där revisorn inte kan utföra grund bokföringen sen 

årsredovisningen och sist revisionen, han menar att då granskar han sig själv och det är lätt att 

man blir lite ”hemma blind”.  

Han anser inte att det kommer bli aktuellt med ett samarbete med de större revisionsbyråerna, 

de har redan försökt köpa upp deras byrå ett par gånger. Respondenten menar att många 

kunder vill vara på en mindre revisionsbyrå då kontakten och servisen på en liten byrå är mer 

personlig och bättre än på en stor.  

4.7.2 Avskaffad revisionsplikt 
 
Respondenten anser att ett företag som väljer bort revisionen kan få en sämre kvalité på sina 

bokslut och årsredovisningar, vilket medför svårigheter bland annat för skatteverket när det 

gäller deklarationen, då de får lägga mer resurser på dessa.  

De företag som kan avstå från revisionen anser han är de företag som drivs med en ägare, inga 

anställda och dessutom saknar banklån.  För dessa företag tycker han att revisionen kan vara 

överflödig. Arvodet som de går miste om på grund av de eventuellt minskade 

revisionsuppdragen kommer inte att påverka byrån i så stor omfattning. Det han menar är att 
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de ändå kommer att efterfråga andra tjänster så som bokslut och konsultation. Respondenten 

anser att företag med banklån bör anlita en revisor då bankerna ställer högre krav och risken 

blir större för banken. Dessutom ökar revisionen bolagets trovärdighet. Beträffande frågan om 

han ser några möjligheter med avskaffad revisionsplikt så svarar han att de kan öppna sig 

andra möjligheten till att utföra andra tjänster som inte går om han är revisor i företaget såsom 

exempelvis bokslutsberättelse eller rådgivning. 

Byrån har idag ett 20-tal kunder som berörs reformen, men än så länge är det bara ett företag 

som har valt bort revisionen. Han har diskuterat det med sina kunder och det blir nog fler som 

kommer att välja bort revisionen men vet ännu inte hur många. Däremot tror han att eventuellt 

kommer nystartade bolag kommer att välja bort revisionen. Respondenten tror inte att deras 

omsättning kommer inte påverkas av den avskaffade revisionsplikten, däremot tror han att de 

kommer öka sin omsättning i framtiden och det grundar han på de kommande prisökningarna.  

Gränserna är enligt respondenten lågt satta och anser att de är en bra början så att de olika 

berörda parterna hinner anpassa sig. Om gränsvärdet höjs i framtiden och större bolag blir 

berörda menar respondenten att han som revisor får argumentera för sin sak och påvisa nyttan 

med revisionen.  

Kostnaden för rådgivning är densamma som för revision hos byrån, däremot anser han att det 

är lättare att ta betalt för rådgivningen än för revisionen. Vid enstaka tillfällen kan 

rådgivningen vara dyrare än revisionen och det är när de anser att rådgivningen ger kunden så 

mycket mer mervärde. 

 

4.7.3 Sänkt aktiekapital 
 
Antalet aktiebolag har under de senaste åren ökat och respondenten menar att ett sänkt 

aktiekapital kan leda till att ännu fler väljer den bolagsformen. Ett aktiebolag verkar mer 

gediget enligt respondenten. 

Byrån som respondenten arbetar på har nästan uteslutet kunder som är aktiebolag, därav har 

han inte märkt av en ökad efterfråga på ombildning. Att genomföra en ombildning är 

vanligtvis inte speciellt svårt, men anser ändå att det är något som de ska ta hjälp med.  

I de flesta fall så är det bättre med aktiebolagsformen enligt respondenten. I ett aktiebolag är 

det mer ”ordning och reda” då bolagets ekonomi skiljer sig från ägarens. Dessutom så 

ansvarar ägaren inte för mer än det investerade kapitalet så länge företagaren följt 

aktiebolagslagen.  
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5. Analys 

 
 

I detta kapitel presenteras den bearbetade empirin från intervjuerna med revisorerna. 

Likheter och skillnader mellan de olika intervjusvaren diskuteras för att sedan förenas med 

teorin och därmed skapa en förståelse för studiens forskningsområde.  

 

 

5.1 Övergripande analysmodell 
 

Modellen nedan beskriver hur studiens analys är uppbyggd.  Pilarna visar processen flöde. 

Med hjälp av vår förförståelse växte studiens forskningsfrågor och syfte fram. Med denna 

utgångspunkt utformades den teoretiska referensramen, för att sedan ligga till grund för att 

undersöka hur verkligheten ser ut. De centrala begreppen i studien är revisorns roll, avskaffad 

revisionsplikt och sänkt aktiekapital. Empirin i studien består av intervjuer från revisorer från 

små revisionsbyråer, och tolkningen av empirin har gjorts utifrån revisorns perspektiv. I 

analysen har vi vid tolkningen av det empiriska materialet pendlat med en kontinuerlig 

växelverkan mellan teori och empiri för att jämföra teorin med vår empiriska studie och 

därmed finna likheter och skillnader. Denna koppling och jämförelse mellan teori och empiri 

är nödvändig för att skapa en förståelse för studiens forskningsområde. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 4. Egen arbetad analysmodell 
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5.2 Revisorns roll 

 
I detta avsnitt ger vi en beskrivning av vad revisorerna anser om hur deras roll kommer att 

förändras samt hur detta förklaras av teorin. 

Respondent A och F tror att om deras revisionsuppdrag minskar så måste de hitta nya 

lösningar och tjänster att erbjuda sina kunder. De tjänster respondent A tror kommer bli allt 

vanligare i framtiden är intyg ställda till bankerna eller bokslutsberättelser. Även respondent 

B, D och Nilsson tror att de tjänsterna kommer förändras. Nilsson tror att en del av hans nya 

arbetsuppgifter kommer bestå av att skriva intyg. En annan konsekvens av den avskaffade 

revisionsplikten enligt respondent E är att hans flexibilitet hos en kund ökar om de inte har 

revision, då han inte behöver ta hänsyn till jävsreglerna. Vidare menar han att det är viktigt att 

revisorn är oberoende oavsett hur jävsreglerna ser ut. Respondent D anser att det främst är de 

stora byråerna som har problem med jävsregler. En omarbetning av jävsreglerna ser de flesta 

respondenterna väldigt positivt på. Enligt FAR (2006) så är innebörden av oberoende att en 

revisor utfört sitt uppdrag med opartiskhet och självständighet. Även Svanström (2008) anser 

att det är viktigt att revisorn intar en oberoende roll, och menar att rollen som rådgivare och 

revisor därmed kan vara problematisk, då revisorns roll kräver ett oberoende och rollen som 

rådgivare medför att det ofta krävs en personlig relation samt ett personligt engagemang. 

Vidare anser Svanström (2008) att de revisionsbyråer som utför både revision och rådgivning 

till samma klient anses få ett förhöjt hot mot revisorns oberoende då det finansiella beroendet 

ökar, vilket i sig medför att det finns incitament för ett agerande från revisorn som kommer 

gynna klienten. En revisor får inte enligt FAR (2006) och Moberg (2006) bistå med 

rådgivning till ett företag som han/hon har granskat då det ger upphov till jäv. Revisorns roll 

enligt agentteorin är att kontrollera företagsledningens rapportering (Deegan & Unerman, 

2006) och genom att en oberoende revisor anlitas så finns det en försäkran om att 

företagsledningens redovisning är korrekt (Carrington, 2010).  

För att möta en förändrad efterfråga tillföljd av den avskaffade revisionsplikten, så svarar tre 

av respondenterna att de utvecklat en ny strategi. Respondent B menar att deras strategi för att 

möta en förändrad efterfråga och kompensera för revisionsbortfall så har byrån tagit in fler 

bokförings/ redovisningsuppdrag. Precis som respondent B så har respondent D tagit in nya 

kunder, men även utvecklat mer rådgivningstjänster. Ernst & Young har enligt Nilsson 

utvecklat en ny strategi som bygger mycket på online tjänster. Konceptet som de kallar ”Ernst 

& Young online” bygger på webbaserade lösningar för kunden. Enligt Gooderham et al. 

(2004) så finns det incitament för revisionsbyråerna att utveckla rådgivningstjänster då 

företagen är mer villiga att betala mer för rådgivning än för redovisningstjänster.  

Gränsvärdet för att slippa revision kommer enligt Nilsson höjas inom en åtta års period så att 

de kommer vara 80 (nettoomslutning)/50 (balansomslutning)/40 (anställda). En höjning 

medför att marknaden förändras och han tror då inte det finns möjlighet till att vara både 

revisor och rådgivare, därmed menar han att revisorsyrket kommer vara mer specificerat i 

framtiden där man arbetar antingen som konsult eller revisor. Även respondent A tror att hans 

framtida roll som revisor kommer att förändras, detta genom att revisionsdelen minskar och 

konsultationsdelen ökar. Vidare menar han att om revisionsdelen blir för liten måste han sluta 

med revisionen och istället fokusera sig på övriga tjänster så som exempelvis konsultation. 

Respondenterna utför idag rådgivning åt sina kunder. Respondent A och F uppskattar att 

fördelningen mellan rådgivning och revision är 50/50. Respondent B utför idag mellan 25-30 

procent rådgivning. Respondent C uppskattar att siffran till 30-40 procent medan E utför 

något mindre och uppskattar att de idag utför cirka 10-20 procent rådgivning. Respondent D 
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har svårt att ge någon siffra hur mycket rådgivning hon utför då hon anser att rådgivningen 

ibland blir en del av revisionen. Hon tror däremot på en ökad efterfråga hos hennes klienter på 

rådgivningstjänster i framtiden vilket även övriga respondenter håller med om. Denna 

prognos baserar respondent B på det generationsskifte som är på gång, då 40-talisterna går i 

pension. Om dessutom jävsreglerna blir lättare så kommer rollen som rådgivare ytterligare 

utvecklas, då konkurrensen mellan andra revisionsbyråer blir större enligt respondent B. 

Respondent D menar att om hon är mer aktiv på marknadsföring av rådgivningstjänster, så 

tror hon det finns det en ökad efterfråga på den typen av tjänster. Vidare menar respondenten 

att om kunder i framtiden ska välja att ha kvar sin revisor så måste fler tjänster erbjudas till 

kunden, därav tror hon att rådgivning kommer att öka. Asare, Cohen och Trompeter (2005) 

menar att det viktigt för revisionsbyråernas överlevnad att de kan tillhandahålla andra tjänster 

än revision. Vidare anser de att revisionsbyråer har en möjlighet att öka sin tillväxt genom att 

de erbjuder andra tjänster än revision till sina klienter. År 2003 så var hela 40 procent av 

revisionsbyråernas intäkter andra tjänster än revision enligt Asare, Cohen och Trompeter 

(2005). Svanström (2008) menar att det är viktigt att revisionsbyråerna är flexibla i sina utbud 

av tjänster och det är vanligt att revisionsbyråerna anlitas för olika typer av 

rådgivningstjänster. Arruñada (1999) anser att det finns kostnadsbesparingar för företaget att 

göra genom att anlita revisorn som rådgivare, då samma sorts information om företaget krävs 

vid rådgivning som vid revision. Efter att revisionsplikten avskaffades i England så 

utvecklade det en ny typ av tjänst som kallas för bestyrkande uppdrag, vilket är ett mellanting 

av den lagstadgade revisionen och den översiktliga granskningen (SOU 2008:32). 

Respondenterna B, C och E anser att det finns ett behov hos de små företagen av 

rådgivningstjänster. Vidare menar Svanström (2008) att behovet beror på att de små företagen 

inte har möjlighet på samma vis som de större företagen att tillhandahålla kompetens och 

resurser internt och att företagen då istället måste ta hjälp utifrån.  

I framtiden tror Nilsson tror att de små revisionsbyråerna kommer centralisera sig till de större 

byråerna, då de kommer få svårt att klara av att möta en förändrad efterfråga. Detta påstående 

ställer sig respondent C helt emot, han anser att det inte är de små byråerna som kommer 

tappa flest uppdrag utan de stora, då de har svårt att ha en personlig kontakt med deras 

klienter. Respondent F håller med om att den personliga kontakten är bättre på de mindre 

revisionsbyråerna, han anser även att servicen hos de små revisionsbyråerna är bättre än hos 

de stora. Inte heller respondent F tror att de kommer arbeta med de större revisionsbyråerna i 

framtiden.  Respondent A däremot ser ett samarbete som en eventuell möjlighet, då han 

menar att om revisionsuppdragen minskar så kan det bli nödvändigt med ett samarbete. 

Däremot menar han att ett eventuellt samarbete mycket väl kan vara aktuellt med en mindre 

revisionsbyrå som bara utför revision. Respondent B har redan ett samarbete med en större 

byrå idag, då de menar att kompetensen hos dem är större, och de har idag svårt för att hålla 

sig uppdaterade i frågor som exempelvis rör skatt, då det ständigt sker förändringar på det 

området. Respondent D menar att de större revisionsbyråerna redan idag köper upp de mindre 

och att antalet små revisionsbyråer nu är mycket färre. Enligt Wallerstedt (2001) har de stora 

revisionsbyråerna utvecklats i Sverige genom olika tillväxt strategier så som förvärv och 

fusion, det är också på detta vis som de stora revisionsbyråerna har kunnat behålla sin position 

på marknaden.  Asare, Cohen & Trompeter (2005) menar att ett sätt för revisionsbyråerna att 

öka sin tillväxt är att erbjuda fler tjänster till sina kunder som inte innefattar revision och 

därmed bredda sitt utbud.  
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5.3 Avskaffad revisionsplikt 
 

Under detta avsnitt avser vi att beskriva vad revisorerna anser om konsekvenserna med en 

avskaffad revisionsplikt samt hur teorin förklarar detta. 

En konsekvens av den en avskaffad revisionsplikt kommer enligt Nilsson vara att de tappar 

uppdrag och han uppskattar att cirka 5-10 procent av deras kunder kommer avstå revision i 

framtiden. Dock kommer inte detta påverka deras omsättning negativt då de tror på en 

expansion på de andra tjänsterna som inte innefattar revision så som exempelvis 

skattetjänster. Respondenterna är eniga kring att en avskaffad revisionsplikt kommer leda till 

minskade revisionsuppdrag. Respondent A menar att de kunderna som kommer välja bort 

denna tjänst är de kunder som är små och anser att revisionen blir ”överflödig”. För de kunder 

som väljer bort revision finns det emellertid möjlighet för honom att utföra mer i företaget än 

tidigare, så som exempelvis rådgivning. Respondent B har räknat på att de kommer tappa i 

omsättning, där ett värsta scenario är att de tappar upp till 10 procent av deras omsättning. 

Samtidigt menar respondent B att de då får en möjlighet till att ta in fler kunder om de inte 

efterfrågar revisionen. Respondent C har idag inte fått några indikationer på att någon av 

deras kunder kommer att välja bort revisionen och i framtiden tror respondenten att företagets 

omsättning kommer öka med cirka 10 procent. Respondent C menar att för de företag som 

väljer bort revision finns det en möjlighet att göra mer i företaget än vad tidigare varit möjligt. 

För respondent D har hitintills bara en av hennes kunder valt bort revision, och hon räknar 

med att ett par till kommer göra det. Hon tror däremot att hennes omsättning i framtiden 

kommer öka till följd av att hon tagit in fler kunder. Respondent D håller med respondent C 

om att hon får en möjlighet till att göra mer i företaget för de företag som väljer bort revision. 

För respondent E så medför den avskaffade revisionsplikten ett bortfall på cirka 10-15 

procent. I samband med att företag väljer bort revisionen kommer det minska deras 

omsättning med cirka 5-10 procent. Respondent F har idag ett 20-tal kunder som berörs 

reformen, men än så länge är det bara ett företag som har valt bort revisionen och i framtiden 

tror han på en ökad omsättning. Respondent F samtycker med respondenterna C och D om att 

möjligheterna ökar att göra mer i företaget såsom rådgivning om företaget inte anlitar en 

revisor. Att somliga revisorer anser att de kommer förlora revisionsuppdrag och att deras 

omsättning kommer minska tillföljd av den avskaffade revisionsplikten, kan förklaras med att 

motivet bakom avskaffad revisionsplikten för de små företagen var att minska kostnader i 

form av ersättning till revisionsbyråerna (Svanström, 2008). Vidare menar Svanström (2008)  

att det är svårt att beräkna besparingen av en avskaffad revisionsplikt för företagen då de 

företag som väljer bort revision kan tänkas ha ett ökat behov av andra tjänster så som 

exempelvis rådgivnings- och redovisningsstöd. Respondenterna A, B, D, C, och F menar att 

de kan öka rådgivningen till de kunder som väljer bort revisionen, så precis som Svanström 

menar kan en minskning på den ena tjänsten medföra en ökning på en annan. Farhågorna som 

diskuterats har varit att revisionsbyråerna kommer tappa intäkter på cirka sex miljarder kronor 

(SOU 2008:32). Jämförelsevis så hade bara 2 procent av de danska företagen valt bort 

revisionen ett år efter att reformen trätt i kraft och 7 procent övervägde att göra det enligt 

Aggestam- Pontoppidan (2007). Enligt Thorell och Norberg (2005b) var det främst de små 

revisionsbyråerna i England som förlorade revisionsuppdrag när revisionsplikten avskaffades 

där.   

Den kostnad som uppkommer i samband med revisionen menar respondent E ändå bör beakta 

den trovärdighet som uppstår när en årsredovisning är reviderad. Vidare anser respondent E 

att en årsredovisning som är reviderad ger en förbättrad kvalité på rapporten vilket även 

Nilsson och respondent A och F är eniga kring. Dessutom menar respondent B, D och E att 
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banker och andra intressenter kommer kräva revision av företaget även om de enligt lag inte 

måste revidera sin årsredovisning. Nilsson och respondent F anser att företag som väljer bort 

revision får förhöjda krav från bankerna såsom ökade säkerheter. Enligt Collis studie från 

2010 var intressenterna en av orsakerna till att företag valde att fortfarande revidera sina 

räkenskaper trots att de enligt lag inte behövde det, vilket bekräftar vad respondent F och 

Nilsson anser.  

Kostnaden för revision varierar aningen mellan byråerna, för de respondenter som kunnat 

uppskatta kostnaden så ligger den mellan 5000–10000 kronor/år för ett litet företag. Detta 

stämmer till viss del med de uppgifter Thorell och Norberg (2005 b) uppger, de menar att 

cirka priset för revision är 10 000 kronor för ett litet företag medan det arvode som 

respondenterna presenterade varierar aningen mer. Thorell och Norbergs uppgifter kring 

kostnaden för revision stämmer mer överrens med de kostnader som Collis (2003; 2010) och 

SOU (2008:32) uppger att de brittiska respektive danska företagen betalar för revision. Collis 

(2003; 2010) uppger att revision kostar cirka £ 1000 för brittiska företag och enligt SOU 

(2008:32) så är kostnaden för de danska företagen cirka 10 000 danska kronor.  Vidare anser 

Collis (2007; 2010) att för de flesta företag så överstiger nyttan med revision kostnaderna. 

Respondenterna utför alla rådgivning åt sina kunder. Enligt Nilsson är det lättare att ta betalt 

för rådgivningen gentemot revision. Detta grundar han på att efterfrågan kommer från kunden 

och är inte tvingande så som revisionen.  Respondent D och respondent F håller med om att 

det är lättare att ta betalt för rådgivningen då de menar att det ger kunden något konkret. 

Respondent B har en annan syn på varför rådgivningen på hans byrå är dyrare än revisionen 

och det beror på att frågorna är mer kvalificerade så som skattefrågor vilket också ger kunden 

något konkret samt att kunden upplever nyttan kring rådgivning som större än för revisionen. 

I framtiden tror Nilsson att revision kommer att kosta betydligt mycket mer än vad det gör för 

företagen idag. Respondent A tror att det kommer bli vanligare att revisionsbyråerna kommer 

erbjuda paketlösningar till sina kunder och att arvodet för revisionen är fast. Att 

revisionsbyråer anlitas för att utföra rådgivning hos företagen har enligt Svanström (2008) och 

Gooderham et al. (2004) blivit en allt vanligare företeelse. 

  

 

5.4 Sänkt aktiekapital 
 

I detta avslutande avsnitt förklaras vad revisorerna anser om sänkt aktiekapital och hur teorin 

förklarar revisorernas diskussion kring ämnet.  

Nilsson ser positivt på det sänkta aktiekapitalet och menar att de konsekvenser han ser med ett 

sänkt krav på aktiekapitalet, kommer att leda till att antalet aktiebolag blir fler samt att det blir 

enklare att bilda aktiebolag. Respondent A och B anser att det blir enklare för företag att få 

fram 50 000 kronor än det dubbla. Respondent D och E har redan nu upplevt att det är många 

företag som ombildat till aktiebolag och den bakomliggande orsaken kan förklaras av det 

sänkta kravet på aktiekapital. Respondent F har inte märkt av någon ökad efterfråga på 

bolagsformen, då han nästan uteslutet har aktiebolag som kunder och för tillfället inte tar in 

några nya kunder. Däremot anser han att antalet aktiebolag under de senaste åren har ökat och 

att ett sänkt aktiekapital kan leda till en ökad efterfråga på bolagsformen. Även respondent D 

och Nilsson tror att det kommer bli ännu fler aktiebolag i framtiden. Sedan den 1 november 

2010 då reformen trädde i kraft menar Nilsson att antalet bolagsbildningar av aktiebolag ökat 
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rekordartat och detta på grund av det sänkta aktiekapitalet. Enligt Hemström, (2010) var syftet 

bakom sänkningen var att göra aktiebolagsformen mer tillgänglig för landets företagare. 

Nilsson anser att valet av aktiebolag beror på de fördelar bolagsformen har. En nackdel med 

det sänkta aktiekapitalet är enligt respondent D att det lättare förbrukas och då är det ännu 

viktigare att de anlitar en revisor.  Detta instämmer respondent A och B med. De fördelar som 

nämns enligt respondent C är att det finns möjlighet till att skatteplanera på ett sätt som inte är 

möjligt för enskilda firmor, vilket respondent A, F, D E och Nilsson samtycker till. Ur 

risksynpunkt finns det en annan fördel med aktiebolagsformen, och det är att företagaren 

undgår det personliga ansvaret, vilket de flesta av respondenterna är ense om. Även 

Sandeberg (2006) och Hansen (2009) menar att aktieägarnas ansvar begränsas. Sandeberg 

(2006) anser att det är en av anledningarna till varför bolagsformen är så populär. 

Aktiekapitalet har en huvudsaklig funktion att fylla och det är att skydda företagets borgenärer 

enligt Ewang, 2007a, Ewang, 2007b, och Hansen, 2009. Vid valet av företagsform bör man 

vara noggrann och beakta vilka fördelar respektive nackdelar företagsformen har som man 

väljer att driva sitt företag i. En viktig fördel är att ägaren inte blir personligt 

betalningsansvarig för de förpliktelser bolaget åtar sig. Denna bolagsform kan därmed 

uppfattas som mindre riskfylld jämfört med en exempelvis en enskild firma där företagaren 

personligen får ansvara för eventuella skulder som uppkommer inom verksamheten (Prop. 

2009/10:61). Enligt Lundén (2010) så är frågor som spelar en stor roll när det gäller valet av 

företagsform exempelvis, vilka skattemässiga konsekvenser det innebär samt vilket ansvar 

man som privatperson har. Som aktiebolag begränsas det personliga ansvaret, personliga 

risktagandet men det finns också skattemässiga skillnader. Tillskillnad från en enskild firma 

så begränsar aktiebolagsformen det personliga ansvaret enligt Lundén (2011) men det finns 

även skattemässiga skillnader. Noack och Beurskens (2008) menar att valet av företagsform 

beror helt och hållet på kostnaderna för att bilda bolagsformen och tar därmed inte hänsyn till 

några andra fördelar. 

Ett ökat antal aktiebolag tror Nilsson leder till en ökad efterfråga på rådgivningstjänster. 

Respondent D ser positivt på ett ökat antal aktiebolag, då hon menar att vill hennes klienter 

ombilda sig så anlitas hon för att hjälpa till med ombildningen, samt att ett aktiebolag ska 

upprätta en årsredovisning vilket kommer leda till att hon får mer uppdrag. Skulle hon förlora 

revisionsuppdrag så är ombildningar ett sätt att kompensera för de uppdrag hon förlorat. Hon 

menar dessutom att ett sänkt aktiekapital kommer leda till fler aktiebolag som i sin tur ska 

upprätta årsredovisningar, vilket också ger henne en möjlighet att sälja in tjänster så som 

rådgivning. Även respondent E tror att det sänkta aktiekapitalet kommer att generera fler 

debiterade timmar, då fler företag vill vara aktiebolag. För aktiebolag ställs det högre krav på 

formalia och de ska även upprätta en årsredovisning.  En annan anledning till att respondenten 

tror att antalet debiterade timmar kommer öka är att det finns fler möjligheter till 

skattemässiga hanteringarna, som kan generera fler konsult timmar för byrån. Respondent B 

tror att om fler kunder ombildar kommer det leda till att byråns omsättning ökar. Blir 

dessutom antalet aktiebolag fler i framtiden kan det generera fler uppdrag för dem i framtiden. 

Även respondent C och D tror att sänkt aktiekapital kommer påverka dem positivt, då 

företagen måste upprätta årsredovisningar, vilket ger byrån fler timmar, samtidigt som det kan 

leda till fler rådgivningskunder, som de kan sälja in fler tjänster till. Respondent E menar att 

den avskaffade revisionsplikt i kombination med sänkt aktiekapital kommer främja hans byrå. 

Han anser att om en kund väljer bort revisionen kan han i stället öka konsultationen, och en 

ökning av antalet aktiebolag tror han kommer leda till fler rådgivningstjänster. Respondent A 

däremot tror att om ett företag väljer bort revisionen så ökar någon annan tjänst och därmed 

tar de ut varandra. Respondenterna B, C, D och E resonemang kring att fler aktiebolag 

kommer öka deras omsättning förklarar Asare, Cohen och Trompeter (2005) med att 
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revisionsbyråernas överlevnad handlar om att tillhandahålla andra tjänster än revision till sina 

kunder, då detta är av stor betydelse för revisionsbyråernas intäkter och nästan hälften av 

deras intäkter för år 2003 bestod av andra tjänster än revision.  
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6. Slutsats 

 
I detta avslutande kapitel presenteras studiens slutsats. Avslutningsvis kommer förslag till 

framtida forskning presenteras.      

 

6.1 Slutsats och reflektioner 
 

Syftet med studien är att utifrån revisorns perspektiv beskriva och analysera vilka 

konsekvenser den avskaffade revisionsplikten tillsammans med sänkt aktiekapital kan anses 

medföra för de små revisionsbyråerna. Vidare vill vi skapa en förståelse för hur revisorns roll 

kommer att förändras samt om revisionsbyråernas omsättning kommer att påverkas. 

Studiens frågor som vi avser att besvara i detta arbeta är; 

 

Vilka framtida konsekvenser anser revisionsbyråerna att avskaffad revisionsplikt och sänkt 

aktiekapitalet medför?  

 

 Vilken strategi har revisionsbyråerna utarbetat för att möta ett mer marknadsorienterat 

synsätt samt hur kommer detta att påverka revisorns framtida roll? 

 

 Kommer revisionsbyråernas omsättning att påverkas av den avskaffade 

revisionsplikten och sänkt aktiekapital?  

 

 

 

Revisionsbyråerna har länge levt på den lagstadgade revisionen som alla aktiebolag varit 

tvingande till. Nu när revisionsplikten försvinner för de små företagen blir revisionsbyråerna 

tvungna till att marknadsföra sina andra tjänster för att överleva på marknaden och därmed 

möta ett mer marknadsorienterat synsätt. Revisorns roll har tidigare varit lagstadgande men 

kommer nu förändras till att bli efterfrågestyrd, det vill säga den kommer gå från en tvingande 

till en frivillig roll. Rollen som rådgivare anser vi kommer bli allt större i framtiden än vad 

den är idag och kommer således förändras mot vad den tidigare varit. Effekten av detta 

innebär att revisionsbyråerna måste arbeta mer utifrån kundernas behov, det vill säga mer 

kundanpassat. För att möta den förändrade efterfrågan så har de utarbetat olika strategier. 

Vissa revisionsbyråer har tagit in fler kunder medan andra revisionsbyråer har satsat mer på 

att möta en ökad efterfråga på rådgivningstjänster. 

Farhågorna som tidigare beskrivits om att revisionsbyråerna kommer förlora kunder till följd 

av den avskaffade revisionsplikten stämmer inte överrens med vad respondenterna anser. De 

är eniga om att de kunder som väljer bort revisionen kommer att anlita dem för andra tjänster 

och därmed kommer de förlorade intäkterna kompenseras. Detta stämmer bra överens om vad 

tidigare forskning säger då Svanström (2008) också anser att kunder som inte efterfrågar 

revision kommer ändå behöva anlita revisionsbyrån till andra tjänster så som rådgivning. 

Vi som författare anser inte att de små revisionsbyråerna i framtiden kommer centralisera sig 

till de större byråerna, då det har visat sig att de redan har ett samarbete med andra fristående 

byråer och därmed breddar de sitt utbud, vilket medför att de klarar av att möta konkurrensen 
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från de stora byråerna. Enligt våra respondenter är den personliga kontakten viktig och fokus 

för byråerna är att skapa ett så stort förtroende som möjlig och på så vis behålla kunderna. 

Däremot anser vi att ett sätt för de stora revisionsbyråerna att stärka sin position ytterligare är 

genom att förvärva de små revisionsbyråerna och på så vis öka sina marknadsandelar. 

 

En sänkning av aktiekapitalet har medfört att fler kommer eller redan har bildat eller ombildat 

till aktiebolag och det har tydligt märks av ute på revisionsbyråerna. En konsekvens av det 

sänkta aktiekapitalet är att revisorerna hjälper till med ombildningen, vilket ger dem fler 

timmar att debitera, men även möjlighet till att sälja in fler tjänster. Genom att driva företaget 

som aktiebolag krävs det att en årsredovisning upprättas, vilket många av de små företagen 

saknar kompetens till, och behöver därmed hjälp med det. Det sänkta aktiekapitalet kommer 

enligt oss påverkar byråerna positivt då det är ett sätt att kompensera för förlorade 

revisionsuppdrag.   

 

Sammanfattningsvis anser vi att en kombination av de båda reformerna kommer medföra att 

fler företagare kommer välja att driva sitt bolag som aktiebolag pågrund av de fördelar som 

finns med företagsformen, men också för att de inte längre är tvingade till revision utan att det 

blir frivilligt. Revisionsbyråerna kommer på så vis få större möjligheter till att sälja in andra 

tjänster, vilket kommer medföra att deras omsättning inte påverkas negativt. Därmed anser vi 

som författare att de små revisionsbyråerna inte kommer få några problem med att möta en 

förändrad efterfråga utan att det handlar om att marknadsföra de tjänster som redan finns 

inom byrån. 

 

6.2 Framtida forskning 
 

Denna uppsats har skrivits efter att reformerna trätt i kraft. Vi anser att det har gått för kort tid 

för att någon säker prognos för effekterna ska kunna fastställas och att det först är efter något 

år som något konkret resultat kan konstateras. Därför vill vi som författare ge som förslag till 

framtida forskning att studera hur det verkliga utfallet av den avskaffade revisionsplikten blev 

för de stora respektive små revisionsbyråerna. Tidigare forskning har visat att det var de 

mindre revisionsbyråerna som förlorade flest uppdrag, vilket inte är en slutsats som vi dragit i 

denna studie. Dessutom hade det varit intressant att följa upp om det sänkta aktiekapitalet har 

medfört att fler kunder väljer att anlita revisorn både för revision men också för rådgivning 

när de har aktiebolag i stället för enskild firma.    
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Bilaga intervjuguide 
 

Avskaffad revisionsplikt 

 
1. Berätta om hur du bedömer framtida konsekvenser av avskaffad revisionsplikt? 

 

Om svar ej ges på fråga 1;  

 

2. Kommer icke kunder – såsom enskilda firmor, handelsbolag att ombilda till AB, 

då det finns givna fördelar? 

 

3. Hur många kunder/klienter har ni som kommer beröras av den avskaffade 

revisionsplikten? 

 

4. Har du fått några indikationer från dina kunder/ klienter att de kommer avstå från 

revision?  

 

5. Anser du att ni kommer att öka eller minska er omsättning på byrån i och med den 

avskaffade revisionsplikten?  

 

6. Om ja, hur mycket uppskattar ni att ni kommer öka/minska?  

 

a) Vad är din åsikt angående gränsvärdet för att slippa revisionsplikt, 

är den rätt satt?  

b) Om en höjning skulle bli aktuell till 25/50/25 hur ser du på det? 

 

7.  Är revision kostsammare än rådgivning? 

 

 

Revisorns roll 
 

8. Hur tror du att din framtida roll som revisor, kommer att förändras? 
 

9. Vilket utbud av tjänster förmedlar ni idag till era kunder?  

 

10. Kan du berätta om det finns någon ny strategi inom företaget för att möta en 

eventuell förändrad efterfråga? 

 

11. Hur mycket rådgivning uppskattar du att ni genomför åt era kunder/ klienter idag?  

a) Tror du rådgivnings tjänster kommer öka i framtiden?  

b) Vilka är era primära kunder som efterfrågar rådgivning? 

c) Hur ställer du dig till en framtida roll som rådgivare gentemot revisor? 

12. Hur ser du på jävreglerna? Kommer de att behöva omarbetas? 
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13. Tror du att de små revisionsbyråerna kommer att sammansluta sig med de stora 

revisionsbyråerna i framtiden? 

 

 

 

Sänkt aktiekapital/Ombildning av företagsform 
 

14. Vilka möjligheter och konsekvenser ser du med det sänkta kravet på 

aktiekapital? 

 

15. Har ni enskilda firmor, handelsbolag eller kommanditbolag som ni bedömer 

kommer att ombilda till aktiebolag med anledning av det sänkta kravet på 

aktiekapital? 

 

16. Om en kund/ klient vill ombilda till aktiebolag, är det något ni hjälper till med? 

 

17. Råder du era kunder till att ombilda till aktiebolag nu med den nya reformen, 

(indirekt får fler uppdrag, förutsatt att de hjälper till med ombildningen) 

 

18. Anser du att det är mer fördelaktigt att bedriva näringsverksamhet som 

aktiebolag kontra enskild firma, vilka skulle fördelarna i sådana fall vara? 

 

19. Avslutningsvis, anser du att de två faktorerna (sänkt aktiekapital och avskaffad 

revisionsplikt) gemensamt kommer främja ert företag? 
 


